Wat kan de Jeugdgezondheidzorg voor Oekraïense vluchtelingenouder(s) met
kinderen en de alleenstaande minderjarigen doen? - Info t.b.v. gevluchte ouders

Jeugdgezondheidszorg
In Nederland is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor kinderen.
Dit wordt via de regionale GGD of JGZ-organisatie in alle gemeenten uitgevoerd door JGZ-teams. Hierin
zitten jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistentes. U kunt
daar met uw kind van 0-18 jaar gratis terecht.
Wat doet JGZ
Zij ondersteunen en adviseren bij het gezond en veilig laten opgroeien van uw kind. De JGZ maakt kennis
met alle kinderen in Nederland, vaak al tijdens de zwangerschap. Dit gebeurt via een huisbezoek of op het
consultatiebureau. Maar er zijn ook steeds meer mogelijkheden om online contact te hebben met de
professionals van de JGZ.
Door met u en uw kind in gesprek te gaan, krijgt u samen met hen een beeld van hoe het met uw kind gaat.
Het JGZ-team onderzoekt hoe het lichamelijk, cognitief en psychosociaal met uw kind gaat. Ze biedt
voorlichting en begeleiding en kan ondersteuning erbij halen in overleg met haar samenwerkingspartners.
Ook kan de JGZ als dat nodig is u doorverwijzen naar andere professionals. Daarnaast geeft de JGZ
vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, voert onderzoek bij pasgeboren kinderen uit (hielprik en
gehoorscreening), volgt de groei, de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar.
Gehoortest & hielprik
Bij pasgeborenen die in Nederland verblijven wordt tot 3 maanden een gehoortest uitgevoerd en tot
6 maanden een hielprik. Dat geldt ook voor pasgeborenen die zijn aangekomen uit Oekraïne of hier
worden geboren en hier (al dan niet jdelijk) verblijven.
Vaccina es
In Nederland worden vaccina es aangeboden volgens het Rijksvaccina eprogramma. Deze
vaccina es beschermen tegen 12 erns ge infec eziekten net zoals in Oekraïne. Alleen is het
programma anders opgebouwd. Het JGZ-team is hiervan goed op de hoogte en zal samen met u
kijken wat nodig is om tot een volledig programma te komen.
Opstarten Jeugdgezondheidszorg
Oekraïners in Nederland kunnen kosteloos van deze zorg gebruikmaken. Hulp is eenvoudiger als u zich
inschrijft in het Basisregistratie Personen (BRP) register bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. Het is
belangrijk om bij verhuizing u opnieuw in te schrijven bij de nieuwe gemeente. Een landelijk overzicht van
JGZ-locaties staat op Zorgkaart Nederland.
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