
 Jeugdgezondheid 2021 - 2022
Gemeente Epe

Gemeente Doetinchem

Deze infographic gaat over de reguliere activiteiten van team Jeugdgezondheid van de GGD Noord- en Oost-
Gelderland (JG NOG) op het basis- en voortgezet onderwijs, in het schooljaar 2021-2022. De informatie gaat
over de kinderen die in de gemeente wonen én in het werkgebied van JG NOG naar school gaan. Uitzondering
zijn de gegevens over workshops en groepsgesprekken; deze gaan over scholen in de gemeente.
Onderzoeken in het speciaal- of praktijkonderwijs, onderzoeken op indicatie, en vervolgonderzoeken behoren
ook tot het reguliere aanbod van JG; gegevens hierover zijn niet opgenomen.
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Gezondheidsonderzoek kleuters

Uitgenodigd Onderzocht
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Opkomst

80%
Opkomst is het aantal kinderen

onderzocht ten opzichte van het aantal

kinderen uitgenodigd.

Bij het gezondheidsonderzoek kleuters wordt onder meer een ogen- en gehoortest gedaan, en wordt het kind gemeten en gewogen.
Ook wordt de vragenlijst besproken die ouders/verzorgers hebben ingevuld over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind.

Voor de triage logopedie vullen zowel ouders/verzorgers als school een vragenlijst in over de spraak- en taalontwikkeling van een
kind. Op basis van deze triage worden sommige kinderen uitgenodigd voor screening door de logopedist.

Vragenlijsten naar ouders/leerkracht

Gezondheidsonderzoek logopedie

Triage obv antwoorden vragenlijsten

Screening door logopedist

Indien nodig

Meten en wegen groep 6
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Workshop KinderrechtenNU

De groepsles gezonde leefstijl in groep 7 gaat over voeding, bewegen, weerbaarheid, hygiëne, opgroeien en media.
De workshop kinderrechtenNU heeft als centrale vraag 'wat hebben kinderen nodig om te groeien?' De workshop KinderrechtenNU

wordt op verzoek van school gegeven. De school kiest of de workshop gegeven wordt in groep 6 of 8.

Aantal Opkomst

73%
Gezonde leefstijl les groep 7
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Vanwege het extra (maatwerk) onderzoek

in groep 6 is het reguliere meten en

wegen contactmoment grotendeels

komen te vervallen.
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Groepsgesprek klas 2

Workshop Veerkracht
 klas 3 of 4

Gezondheidsonderzoek klas 2

Uitgenodigd Onderzocht
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Het groepsgesprek klas 2 gaat over gezondheid en welzijn en wat je wel en niet nodig hebt om gezond te zijn en te groeien. Daarna is
er een gezondheidsonderzoek. De leerling wordt gemeten en gewogen en de gezondheid en ontwikkeling worden besproken.

De Workshop Veerkracht in klas 3 of 4 maakt leerlingen bewust van de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Ze leren
dat zij zelf, maar ook hun omgeving (zoals sociale media) invloed hebben op wat zij denken, voelen en doen.

Het gezondheidsonderzoek klas 2 biedt
veel ruimte voor vragen van jongeren.
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Gezondheid jeugd

In 2021 zijn de kindermonitor en
de monitor jeugd uitgevoerd.
Onderwerpen die aan bod
komen zijn gezondheid, leefstijl,
fysieke en sociale omgeving en
participatie. Resultaten voor uw
gemeente en de regio staan op
het Kompas Volksgezondheid.
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Scholen 
ondersteund

RVP

Het rijksvaccinatieprogramma
beschermt kinderen tegen 12
ernstige infectieziekten en
daarom komen deze ziekten
bijna niet meer voor.
 
Meer informatie over vaccineren
en de vaccinatiegraad in uw
gemeente vindt u hier.

Meer  informatie
vindt u in het
jaaroverzicht 2021.
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Dit programma helpt scholen om
een gezonde leefstijl op school
vanzelfsprekend te maken.
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Hier kunt u meer lezen over Jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland
Voor meer informatie kunt u mailen ggd@ggdnog.nl

Naast de hierboven weergegeven reguliere activiteiten heeft de gemeente
afspraken gemaakt met de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor het
uitvoeren van maatwerk werkzaamheden. De werkzaamheden betreffen:

Logopedie peuterspeelzalen
Logopedie klassenobservatie

 Verzuim voortgezet onderwijs door jeugdarts
GOForIT
Extra onderzoek groep 6 door jeugdverpleegkundige
Extra gastlessen door assistent jeugdgezondheid

 

https://www.kvnog.nl/
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/vaccinaties/infographic-vaccinatiegraad-per-gemeente
http://www.ggdnog.nl/professionals/scholen/gezonde-school/rapportages
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/jeugdgezondheid

