
 

We stellen ons voor, Team Jeugdgezondheid voor kinderen van 0-12 jaar in Wierden! 
 
Ook als je kind naar school gaat, blijven we zijn of haar gezondheid met jou als ouder volgen.  
Nagenoeg hetzelfde zoals we dat ook op het consultatiebureau deden.  
Het gezondheidsonderzoek in de basisschoolperiode is hiervoor een belangrijk middel.  
Rond de 5e verjaardag van je kind krijg je hiervoor een uitnodiging. Vooraf thuis mag je een 
vragenlijst invullen over hoe je als ouder de gezondheid van je kind, in brede zin ervaart. 
De leerkracht vult een beknoptere vragenlijst in.  
Dit nemen we door voordat je met je kind onze locatie bezoekt. We kijken samen of je kind goed 
groeit en of je kind goed kan zien en horen. Tijdens het onderzoek kun je vragen stellen die jij 
belangrijk vindt aan de doktersassistente. Misschien heb je vragen over het opvoeden of opgroeien 
van je kind. Of maak je je ergens zorgen over? Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. Ook de 
jeugdarts en ook regelmatig de jeugdverpleegkundige zijn aanwezig op de locatie van het onderzoek. 
Als het nodig is kan je kind dan meteen aansluitend nog bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
terecht. Nu na de Corona periode gaan de gezondheidsonderzoeken op school voor groep 7 
voorlopig weer door! 
 
Heb je als ouder buiten het gezondheidsonderzoek om vragen over de gezondheid of de ontwikkeling 
van je kind? Neem dan gerust contact met ons op. Dat mag rechtstreeks via onderstaande  
telefoonnummer of mailadressen. Zo kunnen we met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid), 
opvoedmoeilijkheden, moeilijk slapen/zindelijk worden, aanpak hoofdluis, pesten, enzovoort. 
Je mag ons op elk moment bellen of mailen. We werken allen parttime,  het streven is om binnen 
enkele dagen contact met je te hebben. Het maakt niet uit welke leeftijd je kind heeft of in welke 
groep je kind zit. 

Team Jeugdgezondheid 
Karin Koudstaal, doktersassistente:  k.koudstaal@ggdtwente.nl  
Janine Kamans, jeugdverpleegkundige: 06-21194958 / j.kamans@ggdtwente.nl 
Else-Miek Holtmaat, jeugdarts:  e.holtmaat@ggdtwente.nl  

Samenwerking met school 
De samenwerking met scholen is belangrijk en waardevol voor je kind. Wij zijn daarom ook 
verbonden aan de Mariaschool. We nemen ook deel aan zorg overleggen binnen deze school. We 
kijken als dit wenselijk is met jullie als ouders samen met het schoolondersteuningsteam hoe het 
beter kan gaan met je kind op school en/of thuis, op welk vlak dan ook.  Wij zijn voor scholen een 
vast aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld ontwikkeling en verzuim van kinderen. 
 

Inentingen 
Alle kinderen ontvangen rond de leeftijd van 9 jaar een uitnodiging voor twee prikken. Een prik tegen 
difterie, tetanus, polio (de DTP-prik) en een prik tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-prik).  
Daarnaast ontvangen in het jaar dat jongens en meisjes 10 jaar worden twee keer een uitnodiging 
voor de HPV-prik, dit werkt preventief tegen baarmoederhalskanker. In het jaar dat de jeugdige 14 
jaar wordt, ontvangt hij/zij een uitnodiging voor de meningokokkenprik. 
Meer informatie over inentingen: www.ggdtwente.nl/home/kinderen/vaccinaties 
 
Wilt u meer informatie? 
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt je meer informatie over de Jeugdgezondheid. 
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