GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende
jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en
opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor jou en je kind.
We nodigen jou en jouw kind uit in het jaar dat hij/zij 6 jaar en 10 jaar wordt. Mocht je tussentijds
graag met ons contact willen leggen, voel je welkom! Je vindt ons consultatiebureau Erp,
Horstakker 46, ‘De Trommel’.
Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school, waarbij thema’s uitgelicht worden die op
basisschoolleeftijd relevant zijn. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om
met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd
eerst met jou.
Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de
ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via
telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur. Kijk ook eens op onze website.
Contactpersoon GGD Jeugdgezondheidszorg:
Saskia Damen, jeugdverpleegkundige, e-mail: saskia.damen@ggdhvb.nl
Bereikbaarheid locatie Erp
Horstakker 46
E: cbveghel@ggdhvb.nl
Inloopspreekuur:
Maandag 13.00-13.30 uur (m.u.v.
schoolvakanties)

GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende
jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en
opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor jou en je kind.
We nodigen jou en jouw kind uit in het jaar dat hij/zij 6 jaar en 10 jaar wordt. Mocht je tussentijds
graag met ons contact willen leggen, voel je welkom! Je vindt ons consultatiebureau Veghel,
Stationsstraat 33.
Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school, waarbij thema’s uitgelicht worden die op
basisschoolleeftijd relevant zijn. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om
met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd
eerst met jou.
Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de
ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via
telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur. Kijk ook eens op onze website.
Contactpersoon GGD Jeugdgezondheidszorg:
Susan Brouwers, jeugdverpleegkundige, e-mail: s.brouwers@ggdhvb.nl
Bereikbaarheid locatie Veghel
Stationsstraat 33
E: cbveghel@ggdhvb.nl
Inloopspreekuur:
Maandag 9.00- 9.30 uur
Donderdag 13.30- 14.00 uur

