
 
 
Uw JGZ-team stelt zich voor  
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en 
sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De JGZ werkt nauw samen met uw 
docenten, andere professionals van uw school en met andere organisaties rondom de jeugd. Goed 
contact met uw school vinden wij belangrijk. Om ons contact met uw school én de dienstverlening 
aan ouders, kinderen en docenten te verbeteren werken we met vaste teams. Sommige scholen 
hadden al zo’n vast eigen team, andere nog niet.  
Door de vorming van de nieuwe gemeente Beekdaelen is onze indeling voor het JGZ team 
per 1-10-2020 gewijzigd. Via deze brief laten we u  kennismaken met uw team. 
 
 
Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de 
eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu 
bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te 
volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt 
dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken 
hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. 
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school. 
 
Een JGZ-team bestaat uit (één of meerdere) doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen en 
jeugdartsen. Het JGZ-team werkt intensief samen en werkt flexibeler dan voorheen. Zo kunnen onze 
medewerkers sneller en beter reageren op vragen die er in uw school leven en is er sprake van 
meer continuïteit in de dienstverlening.  
 
 
Het team van uw school  is te bereiken via  
Jeugdarts   Sylvia Moonen   
Jeugdverpleegkundige Alice Winkelmolen 
    Esther Huijsmans 
Doktersassistente  Brigitte Extra 
    Miriam Schrage  
  
Algemeen mailadres  infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl 
Algemeen telefoonnummer 088-8805035 (8.30-12.30uur) 
 
Met vriendelijke groet, 
Huub Creemers, Unithoofd JGZ  Westelijke Mijnstreek   


