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Informatie m.b.t. maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan.

Beste ouders en verzorgers,

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Als JGZ vinden we het belangrijk om voor al jouw vragen klaar
te blijven staan en de zorg te blijven bieden voor jou en je kind. Tegelijk willen ook wij voorkomen dat
meer mensen besmet raken met het virus.
Je leest hieronder de maatregelen die wij hebben genomen om verdere verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan.
Hielprik en gehoorscreening
De hielprik gaat zoveel als mogelijk door. Het is belangrijk om de hielprik op tijd uit te voeren. De hielprik
spoort ziekten op die snel behandeld moeten worden. Onze medewerkers weten hoe zij de hielprik
veilig kunnen doen. Onze medewerker vraagt voor het huisbezoek of er iemand in het gezin klachten
heeft die passen bij het coronavirus.
De gehoorscreening bij pasgeborenen wordt tijdelijk niet uitgevoerd. Met de gehoorscreening wordt
ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan
langer wachten. Je krijgt bericht wanneer we de gehoorscreening alsnog kunnen doen.
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Vaccinaties zijn belangrijk voor kinderen, het beschermt hen tegen ziekten waar zij ernstig ziek van
kunnen worden, of aan kunnen overlijden. Vooral nu is het belangrijk dat deze vaccinaties doorgaan voor
kinderen onder de 2 jaar. Daarmee voorkomen we dat zij kinkhoest, meningokokken, Hib-, en
pneumokokkenziekte krijgen.
De DKTP-vaccinatie als je kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is, is een herhalingsvaccinatie. Deze
vaccinatie wordt uitgesteld tot in het najaar vanwege de coronacrisis. Dit is veilig voor je kind omdat
deze vaccinatie wel tot 6 jaar mag worden gegeven.
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Dit betekent dat alle contactmomenten tot en met de leeftijd van 14 maanden zoveel mogelijk doorgaan.
Hieronder vallen:
• Het eerste gesprek als je kindje 2 weken is, dit doen we telefonisch. Als het nodig is maken we
daarna een afspraak op locatie.
• De contactmomenten bij 4 weken, 8 weken (alleen bij geen maternale kinkhoestvaccinatie),
3 maanden, 5 maanden, 11 maanden en 14 maanden gaan door.
Alle andere contactmomenten kunnen nu via telefoon, e-mail of chat verlopen.
• maternale kinkhoest vaccinaties
Voor zwangere vrouwen is het belangrijk dat de 22-wekenprik doorgaat. Als aanstaande moeder geef je
daarmee je kindje bescherming tegen kinkhoest. We vragen zwangere vrouwen om zonder hun partner
en/of andere kinderen naar het consultatiebureau te komen.
Inloopspreekuren
Deze gaan NIET door. Heb je vragen over je kindje?
• Mail dan de eigen JGZ-locatie. Je vindt de contactgegevens op onze website of in het
groeiboekje,
• Bel met 076 528 2051, je wordt dan binnen één dag teruggebeld,
• Voor algemene vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-5 jaar kun je terecht
op de JGZ-ouderchat van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur. En op dinsdag- en
donderdagavond tot 20:30 uur. De ouderchat vind je op www.ggdwestbrabant.nl/ouderchat

Jeugdgezondheidszorg 4- 19 jaar
Voor kinderen ouder dan 4 jaar die nog niet volledig ingeënt zijn, geldt ook dat het belangrijk is om de
vaccinaties door te laten gaan.
Vooral voor jongeren is het belangrijk dat zij hun prik krijgen tegen meningokokken om hen te
beschermen tegen meningokokkenziekte. Daarom ontvangen alle jongeren geboren in 2006 nog vóór 1
juli van ons een uitnodiging voor de MenACWY vaccinatie.
Alle andere vaccinaties, zoals de vaccinatie HPV en de BMR/DTP-vaccinaties bij 9-jarigen, stellen we uit
tot in het najaar.
Ook hier zullen overige contactmomenten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.
Voor al onze contacten vragen we je om met maximaal 1 begeleider zonder klachten naar onze
afspraak te komen.
Heb jij of je kind koorts (meer dan 38 graden Celsius) of luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid)? Blijf
dan thuis en bel of mail ons om een andere afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Bernadette van Oers
Sectormanager Jeugdgezondheidszorg
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