Jeugdgezondheidszorg van de GGD op het CLV in Veenendaal.
Jongeren worden zelfstandiger en hebben soms vragen over hun gezondheid, gevoelens,
leefgewoonten, school en vrije tijd. De meeste vragen stellen ze aan vrienden of aan
ouders. Soms willen ze de vraag eerst aan iemand anders stellen. De GGD geeft hen
deze mogelijkheid door middel van het aanbieden van preventieve
gezondheidsonderzoeken in klas 2 en 4. Wij kunnen naar hen luisteren, vragen over
gezondheid, ontwikkeling en leefstijl beantwoorden en met hen meedenken. Bij zorgen
kijken we samen wat ze hiermee kunnen doen.
De onderzoeken bieden we per klas aan. Bij de GGD zijn de adresgegevens en welke
school uw kind bezoekt reeds bekend, maar zijn wij nog niet op de hoogte van de
precieze klas. Daarom vraagt de GGD bij de start van het schooljaar aan school de
klasnaam gekoppeld aan de naam en geboortedatum van uw kind, zodat wij uw kind op
het juiste moment kunnen uitnodigen. Andere gegevens worden niet gedeeld. School kan
deze gegevens alleen aanleveren indien u of uw kind (indien hij/zij 16 jaar of ouder is)
via de Magister app hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze gegevens worden veilig
verzonden.
U en uw kind krijgen voorafgaand aan het onderzoek een informatiebrief thuisgestuurd,
waarin in meer detail beschreven gaat hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Kijk voor
meer informatie over deze gezondheidsonderzoeken op: www.ggdru.nl/mijnkind/contactmomenten.
Ook buiten de onderzoeken van klas 2 en 4 is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor
alle leerlingen en hun ouders/verzorgers voor vragen en advies over gezond en veilig
opgroeien. Meer informatie is te lezen op de website van de GGDrU (www.ggdru.nl/mijnkind).

Contact
• Aan het CLV zijn verbonden:
Jeugdarts: Susan van Bommel
Jeugdverpleegkundige: Wendy Schreuder
• Voor vragen over ontwikkeling en gezondheid of contact met de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van de school: Service Center JGZ 033 - 460 00 46 of
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.
• JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid voor jongeren, o.a. met
(anonieme) chat-mogelijkheid.

