
 

 
Het team Jeugdgezondheidszorg  
op basisschool de Westwijzer 
 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste 
kinderen vanzelf. En natuurlijk wil je als ouder 
het beste voor je kind. Zodat het kan opgroeien 
in een veilige en stimulerende omgeving. Maar 

kinderen ontwikkelen zich razendsnel. En dat 
roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. 
Dan kan Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpen.   
  
De Westwijzer werkt samen met het team 

Jeugdgezondheidszorg van GGD Brabant-Zuidoost. Je 
kent JGZ misschien nog wel van de bezoeken aan het 

consultatiebureau. En ook nu kunnen jij en je kind bij 
ons terecht. Op vaste contactmomenten, maar ook als 
je dat zelf wenst.   
  
Wat kan de Jeugdgezondheidszorg voor jou en je 
kind betekenen?   

JGZ kijkt mee met je opgroeiende kind tot 18 jaar. We 
luisteren, denken mee, wijzen de weg en geven 
advies.   

Onderzoek en vaste contactmomenten   
Op vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigen 
wij je kind uit voor een gezondheidsonderzoek of een 
gesprek. Wij kijken of je kind gezond opgroeit en zich 

goed ontwikkelt in een veilige en gezonde omgeving, 
zoals de school.   
  
Voorlichting en advies bij twijfels of zorgen   
Groeit mijn kind goed? Ik twijfel over het gedrag of de 

ontwikkeling van mijn kind. Mijn kind is zo onzeker, 
wat kan ik doen? Naast de vaste contactmomenten 

kun je met dit soort vragen ook altijd terecht bij het 
team Jeugdgezondheidszorg. Wij geven advies en 
bekijken samen met jou of verder onderzoek   
nodig is en door wie.  
  
Contact met Jeugdgezondheidszorg  

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Dat 
kan!  

 

  

Neem contact op met de JGZ-contactpersoon op school 
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• Maak direct een afspraak via het JGZ Ouderportaal.  
• Liever bellen? Dat kan via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  

 
Meer informatie over opvoeden en opgroeien? 
Goede en betrouwbare informatie vind je op www.opvoeden.nl en in de gratis Groeigids app.   
 

Amanda van der Windt 
Jeugdverpleegkundige 
 
a.vd.windt@ggdbzo.nl 

088 003 1420 

 
 Michelle Jongen 

Jeugdarts KNMG 
 
 
 

In overleg met Amanda kan er 

een afspraak bij de jeugdarts 

gepland worden. 
 

Francien Bankers - v Griensven 
JGZ doktersassistente 
 
f.bankers@ggdbzo.nl 

088 0031368 

 
 

https://jgzportaal.ggdbzo.nl/#!/home
http://www.opvoeden.nl/
https://www.groeigids.nl/

