
De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente blijven ook 

tijdens de lockdown beschikbaar voor school, ouders en jongeren. 

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op de jeugdgezondheidszorg (JGZ)-

locaties. Ze werken verder zo veel mogelijk vanuit huis. Ze blijven bereikbaar voor:

A. Opvoedondersteuning

B. Advies over gedrag en emoties van je kind/jongere.

Door het thuiszitten en wegvallen van bepaalde activiteiten kan het gedrag van je kind /   

jongere veranderen. Maak je je als ouder hier zorgen over, dan kan je contact met ons 

opnemen.

C. Alle afspraken gaan door. Elk kind/jongere mag met 1 begeleider (met mondkapje) komen. 

Onze corona maatregelen:
• Aangepaste spreekuren, zodat er zo min mogelijk ouders en kinderen op de locatie aanwezig zijn.

• Cliënten met verkoudheidsklachten of andere Covid-19 gerelateerde klachten mogen niet naar de 

GGD komen.

• Voor JGZ medewerkers met verkoudheidsklachten of andere Covid-19 gerelateerde klachten geldt 

dat zij geen spreekuur houden en zich zo snel mogelijk laten testen.

• Goede handhygiëne en ook goede hygiëne in alle ruimtes.

• 1 ouder begeleidt 1 kind. Zo nodig kan de 2de ouder inbellen.

• Alle JGZ-medewerkers dragen een medisch mondneusmasker.

• Alle cliënten vanaf 12 jaar worden verzocht een (niet-medisch) mondneusmasker te dragen.

• In de spreekkamer houdt men 1,5 meter afstand. Bij lichamelijk onderzoek of vaccineren is dit niet 

mogelijk. Echter, dit zijn in het algemeen korte momenten. 

Informatie voor ouders en kinderen:
• www.opvoeden.nl

• Coronavirus | GGD Kennemerland

• Coronavirus - informatie voor ouders | Nji

• Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | Nji

• Coronavirus - informatie voor kinderen | Nji

Informatie voor jongeren:
• Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | Nji

• www.jouwggd.nl Betrouwbare informatie voor jongeren

• Instagram “Vraag het Charlie”. Onderwerpen voor jongeren – ook tijdens de lockdown

• www.Growitapp.nl Een gamified app, voor iedereen in de leeftijd van 12- 25 jaar, geeft steun

• tijdens de lockdownperiode. 

•

Bereikbaarheid Jeugdgezondheidzorg GGD Kennemerland
023 7891777 op werkdagen van 08.30 -12.30 en 13.00 – 17.00 of

frontofficejgz@vrk.nl
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