Informatie voor ouders van kinderen van 5
en 10 jaar over het gezondheidsonderzoek

Jeugdgezondheidszorg

Om jou gezond te
laten opgroeien

De jeugdgezondheidszorg
Het is belangrijk dat uw kind gezond opgroeit
en zich goed ontwikkelt. De jeugdgezondheidszorg
helpt daarbij. We nodigen u en uw kind daarom uit
voor een onderzoek naar de gezondheid van uw kind.
In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt.
Ook leest u wat er met de uitslagen gebeurt.

Onderzoek
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bekijkt de gezondheid en ontwikkeling
van basisschoolkinderen. Dit gebeurt 2 keer: als kinderen 5 en 10 jaar zijn.
Daardoor krijgen u en uw kind snel hulp als dat nodig is. Deelname aan het
gezondheidsonderzoek is vrijwillig.
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:
• Digitale vragenlijst
• Metingen
• Soms een gesprek

Digitale vragenlijst
De digitale vragenlijst kunt u thuis invullen. Dit kan via de website:
jijenjegezondheid.nl > inloggen > primair onderwijs. Log in met de inlogcode
en de geboortedatum van uw kind. De inlogcode staat in de uitnodigingsbrief.
Na het invullen krijgt u direct informatie en tips.

Metingen
De doktersassistent meet op school lengte en gewicht van uw kind. Uw kind
houdt hierbij de kleren aan. Bij kinderen van 5 jaar doet de doktersassistent
ook een oogtest en oortest. Het is niet nodig om als ouder bij de meting te
zijn. Maar het mag wel. Wilt u erbij zijn of hebt u bezwaar tegen de meting,
bel dan naar: 020 555 5964. De uitslag van de meting krijgt uw kind in een
brief mee naar huis.

Gesprek
Soms nodigen wij u en uw kind uit voor een gesprek. Samen kijken we naar
de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u vragen stellen.
In de uitnodigingsbrief leest u hoe dit op de school van uw kind gaat.

Privacy
Soms overlegt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts over uw kind met
de intern begeleider of een leerkracht op school. Dit gebeurt alleen met
uw toestemming.
De antwoorden op de vragenlijsten zijn beveiligd. Alleen de doktersassistent,
jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen de ingevulde vragenlijst inzien.
Meer informatie over privacy vindt u op: ggd.amsterdam.nl > jeugd > jgz
en uw privacy.

Wetenschappelijk onderzoek
Na elk schooljaar verwijdert de jeugdgezondheidszorg alle namen op de
vragenlijsten. Wetenschappers gebruiken deze naamloze gegevens voor
onderzoek. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw antwoorden.
Geef dit aan in de digitale vragenlijst.

Meer informatie en contact
Kijk voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg op:
ggd.amsterdam.nl > jeugd > woont u in Amstelland of Diemen. Kom langs
of maak een afspraak via: 020 555 5961. U bent altijd welkom met vragen.

We wensen uw kind een goede
en gezonde schooltijd!
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Meer informatie over opgroeien, de gezondheid en ontwikkeling van kinderen
vindt u op groeigids.nl. Of download de gratis GroeiGids app in de App Store
of Play Store.

