
 

ALLE JEUGDIGEN 
IN NOORD-BRABANT 
GELIJKE KANSEN 
BIEDEN 
Om gezond en veilig op te groeien.



OPTIMAAL BIJDRAGEN AAN 
EEN GEZONDE EN VEILIGE 
OPGROEISITUATIE 

Als jeugdgezondheidszorg dragen we optimaal bij aan een 
gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. We doen dit 
op individueel niveau en op groepsniveau. Daarom blijven we 
onze kwaliteit, doelmatigheid en impact verbeteren. 

Alle jeugdigen moeten de kans krijgen in een veilige omgeving  
op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen.  
De jeugdgezondheidszorg van onze GGD levert daar een  
belangrijke bijdrage aan. 

Via contactmomenten volgt de GGD de ontwikkeling van 
 jeugdigen van 0 tot 18 jaar in onze regio. Zo signaleren we 
achterstanden, bieden ondersteuning of verwijzen indien  
nodig door naar zorgpartners. 

Door onze nieuwe aanpak krijgen we kwetsbare 
situaties en gezondheidsrisico’s nog eerder in
beeld en bevorderen we ontwikkelingskansen. 
Zo krijgt iedere jeugdige en het gezin de aandacht  
en ondersteuning die het nodig heeft.
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IEDERE JEUGDIGE EN GEZIN KRIJGT 
DE AANDACHT EN ONDERSTEUNING 
DIE HET NODIG HEEFT

Iedere jeugdige krijgt vanaf geboorte tot volwassenheid op bepaalde 
momenten een uitnodiging voor een afspraak.

Met deze contactmomenten monitoren we de fysieke, sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling van alle jeugdigen. Ook vaccineren we jeugdigen volgens 
het Rijksvaccinatieprogramma.

Als het goed gaat met een jeugdige en het gezin, dan kunnen we 
contactmomenten korter maken of zelfs overslaan. 

JGZ professionals stemmen met ouders en jeugdigen de ondersteuningsbehoefte, 
vorm en frequentie af. Wanneer nodig, kunnen we meer ondersteuning en 
aandacht geven. Zo versterken we de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen.

Gezinnen in kwetsbare situaties krijgen op deze manier snel passende zorg en 
ondersteuning. 

Op pagina 7 lees je meer over de nieuwe gespreksmethode GIZ en de online tool 
‘Mijn Positieve Gezondheid’.
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MET EEN GOEDE START OP DE WERELD KOMEN 

Doel: Signaleren van mogelijke risico’s op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied. En samen met 
gemeenten, partnerorganisaties en professionals zo vroeg mogelijk ondersteuning bieden.

Maternale kinkhoestvaccinatie en kennismaken 
Vanaf 22 weken zwangerschap nodigen we zwangere vrouwen uit voor een ‘Maternale kinkhoest afspraak’,  
zodat aanstaande ouders al vóór de geboorte van hun kind kennis maken met de jeugdgezondheidszorg. 
 
Prenataal huisbezoek bij zwangeren in een kwetsbare situatie 
Sinds 2022 gaan we op prenataal huisbezoek bij zwangeren in een kwetsbare situatie. 

MET EEN GOEDE START NAAR DE BASISSCHOOL 

Doel: Voorkomen van spraak-, taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen  
door vroegtijdige signalering. 

3 jaar: Sneltest spraak- en taalontwikkeling
Om te zorgen dat alle jeugdigen de beste kans hebben op een goede start in het basisonderwijs,  
ontwikkelden we een nieuw contact voor kinderen van 3 jaar.

Alle ouders en verzorgers ontvangen een sneltest om de spraak- en taalontwikkeling te  
beoordelen. Bij zorgen hierover, maken we een afspraak op het consultatiebureau.  
Daarnaast nodigen we kinderen uit met Nederlands als tweede taal (NT2) en kinderen  
die niet naar de peuterspeelzaal en/of kinderdagopvang gaan.

TOELICHTING NIEUWE CONTACTMOMENTEN
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MET EEN GOEDE START NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Doel: Vergroten schoolsucces en welbevinden van jongeren. 

11 jaar: Vragenlijst ‘Mijn Positieve Gezondheid’
Aan het einde van de basisschool nodigen we alle 11-jarigen uit, om samen met de ouders of verzorgers, een online  
vragenlijst ‘Mijn Positieve Gezondheid’ (zie uitleg op pagina 7) in te vullen. Als er aanleiding voor is - 
of op verzoek - nodigen we gezinnen uit voor een gesprek.

MET EEN GOEDE START VOLWASSEN WORDEN 

Doel: Meer inzicht krijgen in de gezondheid van 2e en 4e klas leerlingen en eventuele (gezondheids)
problemen vroegtijdig signaleren. Door het geven van advies, voorlichting of verwijzing willen we 
bijdragen aan de oplossing.

2e jaar voortgezet onderwijs: Gezondheidsonderzoek op school
Alle leerlingen in het 2e jaar van het voortgezet onderwijs, krijgen een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Dit onderzoek vindt plaats op school.  
We bespreken samen de ingevulde vragenlijst. Soms is extra ondersteuning nodig.  
We maken dan een nieuwe afspraak. 
 
4e jaar voortgezet onderwijs: ‘Mijn Positieve Gezondheid’
Met de vragenlijst ‘Mijn Positieve Gezondheid’ (zie uitleg op pagina 7) in het 4e jaar voortgezet 
onderwijs laten we jongeren breder naar de eigen gezondheid kijken. We vergroten het 
vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 
 Jongeren kunnen aangeven of ze een gesprek met de JGZ willen.

TOELICHTING NIEUWE CONTACTMOMENTEN
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OPTIMAAL BIJDRAGEN AAN 
EEN GEZONDE EN VEILIGE OPGROEISITUATIE 

Start tijdens 
zwangerschap

3 mnd
 

2 jr

22 wkn
zwanger

Maternale 
kinkhoest 
afspraak

Prenataal
huisbezoek

2 wkn
 

7 mnd
 

11 jr
 

4-7 dgn
 

9 mnd
 

11 mnd
 

13 mnd
 

18 mnd 

9 - 9,6 jr
 

5 jr
 

3,7 jr3 jr

4 wkn

5 mnd
 

2e klas
voorgezet
onderwijs 

8 wkn

4 mnd
 

4e klas
voorgezet
onderwijs 

Jeugdigen 
tot 18 jaar

Alle contacten zijn op organisatieniveau voor elke jeugdige beschikbaar. De JGZ-professional 
komt in samenspraak met jeugdige en ouders tot het meest passende aanbod.



NIEUWE GESPREKSMETHODE  
GIZ EN DE ONLINE TOOL  
‘MIJN POSITIEVE GEZONDHEID’. 

Om gezondheidsproblemen van (en voor) jeugdigen inzichtelijk 
en bespreekbaar te maken, gebruiken we twee nieuwe 
methodes:

  De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van 
Zorgbehoeften) is een erkende methodiek waarmee  
onze professionals op het consultatiebureau snel de  
sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van  
een kind of gezin in kaart kunnen brengen. 

  De online tool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ biedt ouders  
een handvat om in gesprek te gaan over factoren  
rondom gezondheid en leefstijl van hun zoon of  
dochter.  
In het 4e jaar van het voortgezet onderwijs laat  
deze tool jongeren zelf reflecteren op hun  
gezondheid. 

 mijnpositievegezondheid.nl

Meer weten?  
Neem contact op met jouw GGD contactpersoon  
of kijk op ggdhvb.nl/locaties

07 JEUGDIGEN GELIJKE KANSEN GEVEN

http://mijnpositievegezondheid.nl
http://www.ggdhvb.nl/locaties

