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Alle kinderen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op 

jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en 

veilige opgroeisituatie van kinderen, als persoon en als groep.  

U was gewend tussen de geboorte van uw kind tot zijn 4de verjaardag om naar het 

Ouder en kindteam (OKT) centrum te gaan voor een preventief 

gezondheidsonderzoek en vaccinaties.  

Op de basisschool gaan we door met de preventieve gezondheidsonderzoeken en 

vaccinaties.  

Uw kind wordt op 3 momenten op school gezien : 

- Wanneer uw kind 5 jaar oud is 
- In groep 4 ( voor de Jump-in programma) zie hieronder meer informatie over 

Jump-in  
- Wanneer uw kind 10 jaar oud is 

 
Voor deze 3 contact momenten krijgt u via school een uitnodigingsbrief met een 

persoonlijke inlogcode voor een digitale vragenlijst op de website 

www.jijenjegezondheid.nl/po  ( de Jump-in onderzoek heeft geen vragenlijst). 

 

Wat doen we tijdens de onderzoeken? 

 

- Onderzoek 5 jarigen 
 
 

U vult thuis de digitale vragenlijst in. 

De doktersassistente haalt uw kind uit de klas en doet  een gehoortest, een ogentest 

en meet de lengte en gewicht van uw kind. 

Indien nodig wordt een afspraak voor u samen met uw kind gemaakt bij de jeugdarts 

op het Ouder en kind centrum van uw school.    

Om uw kind voor te bereiden, kunt u samen kijken naar een filmpje over het 

onderzoek op www.ggd.amsterdam.nl/pgo5  

 

 

http://www.jijenjegezondheid.nl/
http://www.ggd.amsterdam.nl/pgo5
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- Onderzoek in groep 4 
 
 

Gezonde opgroeien op jonge leeftijd betekent meer kans op een goede gezondheid 

op latere leeftijd. Ook in groep 4 krijgt u een update over de groei van uw kind. 

De doktersassistente komt op school tijdens de gymles van uw kind om zijn/haar 

gewicht en lengte te meten.  

Indien nodig wordt een afspraak voor u en uw kind gemaakt met de 

jeugdverpleegkundige op het Ouder en Kind centrum van uw school. 

 

 

- Onderzoek 10 jarigen 

U vult thuis de digitale vragenlijst in. 

De jeugdverpleegkundige neemt uw ingevulde vragenlijst door ter voorbereiding op 

het onderzoek.  

U komt naar school samen met uw kind voor een gesprek met de 

jeugdverpleegkundige.  

U kunt uw vragen of zorgen over de lichamelijke groei en ontwikkeling, de 

gezondheid, de opvoeding,  het gedrag, het zelfvertrouwen en de sociale contacten 

van uw kind direct bespreken met de jeugdverpleegkundige. 

Om jullie voor te bereiden, kunt u samen kijken naar een filmpje over het onderzoek 

op www.ggd.amsterdam.nl/pgo10 

Indien nodig kunnen, met uw toestemming, de interne begeleider of de ouder en kind 

adviseur van uw school worden betrokken.  

 

Kunt u niet naar de afspraak komen? 

Dan kunt u zich telefonisch afmelden bij de GGD  020-555 5961 of bij uw school. De 

jeugdverpleegkundige zal dan uw kind uit de klas halen alleen voor het meten en 

wegen. Indien gewenst kan de jeugdverpleegkundige een andere afspraak met u en 

uw kind plannen op het OKT bureau van uw school 

 

http://www.ggd.amsterdam.nl/pgo10
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Vaccinaties in het kader van Rijksvaccinatieprogramma 

Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 jaar worden een uitnodiging voor twee 

inentingen: BMR (Bof, Mazelen en Rode hond) en DTP (Difterie, Tetanus en Polio). 

Alle meisjes krijgen in het jaar dat zij 13 jaar worden een uitnodiging voor vaccinatie 

tegen baarmoederhalskanker, de HPV-vaccinatie.  

Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 14 jaar worden een uitnodiging voor de 

vaccinatie tegen Meningokokken, de ACWY-vaccinatie.  

 

Jump-in op school 

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, jong en oud. Gemeente Amsterdam 

wil dat alle kinderen gezond kunnen opgroeien en vraagt scholen daar ook aan mee 

te helpen. Veel scholen in Amsterdam stimuleren hun leerlingen al om gezonder te 

eten en te drinken en voldoende te bewegen. Hierdoor blijven ze niet alleen 

gezonder, ze presteren ook beter op school. 

Meer informatie over Jump-in vindt u op https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-

onderzoek/beweging-voeding/jump/ 

 

Privacy 

Alleen de doktersassistent, jeugdarts en jeugdverpleegkundige die betrokken zijn bij 

uw kind, hebben toegang tot de ingevulde vragenlijst. School of eventuele 

hulpverleners niet. De digitale vragenlijst wordt niet opgeslagen in het digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg van uw kind. Na afloop van het schooljaar wordt de ingevulde 

vragenlijst uit de beveiligde omgeving van ‘Jij en je gezondheid’ verwijderd. De 

belangrijkste uitkomsten van het gesprek, oog- en gehooronderzoek, lengte en 

gewicht worden genoteerd in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Dit dossier 

is goed beveiligd. Meer informatie over privacy vindt u op 

www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jgz-privacy. 

 

 

 

https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/beweging-voeding/jump/
https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/beweging-voeding/jump/
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jgz-privacy
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Wetenschappelijk en statistisch onderzoek 

De resultaten worden na het gezondheidsonderzoek gebruikt voor wetenschappelijk 

en statistisch onderzoek en om beleidsadvies te geven aan scholen en de gemeente. 

Alle informatie bij elkaar geeft een goed beeld van de gezondheid van kinderen in 

Amsterdam. De digitale vragenlijsten worden gecodeerd, zodat de onderzoekers niet 

weten om welke kinderen het gaat. Als u dat niet wilt, kunt u dat in de digitale 

vragenlijst aangeven. 

 

Bezwaar? 

Alle schoolkinderen in Amsterdam worden uitgenodigd voor het 

gezondheidsonderzoek. Als u niet wilt dat uw kind hieraan meedoet, kunt u dit laten 

weten via telefoonnummer 020 555 5961 of via het e-mailadres in de 

uitnodigingsbrief. 

 

Ouder- en Kindteams Amsterdam 

In de Ouder- en Kindteams werkt de jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten) intensief samen met ouder- en 

kindadviseurs en jeugdpsychologen. De Ouder- en Kindteams vind je in de wijk en 

op school. Zo kunnen jij en jouw kind, als het nodig is, snel en dichtbij huis de juiste 

hulp en ondersteuning krijgen. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam? Kijk dan 

op www.ggd.amsterdam.nl. Kom langs, of maak een afspraak via telefoonnummer 

020 555 5961.  

 

 

We wensen u en uw kind een goede en gezonde schooltijd! 
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