Inloopspreekuur
Twijfels, vragen of problemen?
Net als de meeste ouders loopt u vast wel eens rond met twijfels, vragen of problemen met betrekking
tot uw kind. Misschien heeft u vragen over de opvoeding of over de lichamelijke ontwikkeling van uw
kind. Met deze vragen kunt u terecht bij het inloopspreekuur van de GGD Groningen.
Regelmatig houdt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD een inloopspreekuur bij uw kind
op school.
Met welke vragen kunt u op het inloopspreekuur terecht?










Zelfvertrouwen/ faalangst
Voeding
Gamen
Pesten
Agressie/ boosheid
Problemen thuis of op school;
Lichaamslengte en gewicht;
en allerlei ander vragen op het gebied van gezondheid, gedrag en opvoeding

Het spreekuur is niet bedoeld voor het behandelen van bijvoorbeeld een griepje, een verstuikte enkel
of een gebroken been van uw kind. Daarvoor kunt u terecht bij de huisarts van uw kind of in het
ziekenhuis.
Hoe gaat het spreekuur in z’n werk?
U hoeft van te voren geen afspraak te maken en kunt zo binnenlopen. De jeugdarts of
jeugdverpleegkundige probeert uw vragen te beantwoorden en samen met u naar oplossingen te
zoeken.
Vertrouwelijk
Alles wat u met de jeugdarts of de verpleegkundige bespreekt, is strikt vertrouwelijk. Er wordt alleen
met anderen over gepraat als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als blijkt dat iemand anders u of
uw kind beter kan helpen, dan neemt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige pas contact op met die
persoon als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Heeft u de jeugdarts of de verpleegkundige buiten het spreekuur nodig?
Heeft u de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige nodig op een moment dat er geen spreekuur is?
Neem dan contact op met de GGD in Groningen. De GGD is op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00
uur op het telefoonnummer 050- 3674991 Indien u de naam, geboortedatum, naam school van uw
kind, telefoonnummer en de naam van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige op school vermeld
wordt u zo snel mogelijk door de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige teruggebeld. Afhankelijk van
het probleem krijgt u telefonisch advies of wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Een
gesprek vindt plaats op de school van uw kind of bij de GGD in Winschoten
Wanneer en door wie wordt het inloopspreekuur gehouden?

Zie posters op school met data en tijd!
Renée van Oorschot
Jeugdverpleegkundige
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Jeugdarts

