Hoe zijn we te
bereiken?
Voor uitgebreide informatie of (inhoudelijke)
vragen kunt u onze website raadplegen.
Logopedie jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
GGD Limburg-Noord
Postbus 1150, 5900 BD Venlo
E-mail: jgz@vrln.nl
Telefoon: 088- 119 11 11
www.ggdlimburgnoord.nl

Hier staan o.a. een aantal folders over:
•
Mondmotoriek: spelletjes rond de mond
•
Leren praten in meerdere talen
•
Duim-, vinger-, fopspeenzuigen
•
De ontwikkeling van spraak en taal bij
peuters en kleuters

Logopedie op het
consultatiebureau

Signaleringssysteem
De GGD Limburg-Noord, afdeling JGZ is
aangesloten op het signaleringssysteem:
Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg.
Een elektronisch systeem, waarin hulpverleners
kunnen aangeven als zij zich zorgen maken
over een kind of jongere. De verwijsindex zorgt
ervoor dat de betrokken hulpverleners eerder
met elkaar in contact komen om de hulp beter
op elkaar af te stemmen. Het gebruik ervan
gebeurt met kennisgeving aan de ouders
en/of de jongere.

De medewerkers van de GGD Limburg-Noord
proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst
te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat
u niet correct bent behandeld. Neemt u dan
contact op met de GGD Limburg-Noord. Wij
nemen uw klacht serieus.

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld
en biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zo ook in de regio
Limburg-Noord, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de
Veiligheidsregio, wordt aangeboden.
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Klachtenreglement

“Mijn kind praat weinig. Wat kan ik doen?”
“Mijn kind lijkt te gaan stotteren.
Hoe moet ik reageren?”
“Mijn zoontje van 3 jaar spreekt onduidelijk.
Is dat normaal voor zijn leeftijd?”
“Mijn man spreekt Frans. Hoe kan ik mijn kind
het beste tweetalig opvoeden?”
“We spreken thuis dialect. Is dat goed voor
zijn taal- en spraakontwikkeling?”
“Thuis spreken we vooral Turks. Wanneer kan
ik het best beginnen met Nederlands?”
Herkent u een of meerdere van deze vragen?
Neem dan contact op met de logopedist.

Voor wie is de
logopedie?
De Logopedie is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4
jaar en hun ouders/verzorgers. Wanneer u vragen
heeft over de spraak- of taalontwikkeling kunt
u terecht bij de logopedie. Hetzelfde geldt voor
de ontwikkeling van de mondfuncties zoals eten,
drinken of slikken.
Naast ouders/verzorgers kunnen ook leid(st)ers
peuterspeelzalen en -kinderdagverblijven met hun
vragen terecht bij de logopedist.

Afspraak maken
U kunt uw vragen met de arts of
verpleegkundige JGZ bespreken tijdens uw
bezoek aan het consultatiebureau.
Tevens bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks
een afspraak te maken met de logopedist via
telefoonnummer 088- 119 11 11. Ook kunt u een
e-mail met uw vraag sturen naar jgz@vrln.nl.
Vul s.v.p. bij de onderwerpregel van de e-mail
“logopedie 0-4 jaar” in.
Uw vraag wordt door een van onze logopedisten
in behandeling genomen.

Het bezoek aan de
logopedist
Tijdens uw bezoek aan de logopedist bespreekt u
uw vraag of probleem. Het kan zijn dat eenmalig
advies niet voldoende is en er uitgebreider
onderzoek of logopedische behandeling nodig
is. Als dit van toepassing is ontvangt u hierover
extra informatie.
De consultatiebureau arts en verpleegkundige
JGZ worden altijd op de hoogte gebracht van de
bevindingen.

Digitaal dossier

Uw privacy, onze zorg

De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind
een digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren
hierin belangrijke zaken over uw kind. U kunt altijd vragen
vertrouwelijke zaken, niet in het dossier op te nemen. Ook
kunt u het dossier inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt de GGD
Limburg-Noord het dossier, met uw toestemming, door naar de
GGD van uw nieuwe woonplaats.

De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt
de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal
dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe
aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder uw toestemming worden
gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord is een gemeentelijke dienst met een
dagelijks bestuur dat eindverantwoordelijk is. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in
een Privacy Reglement dat bestuurlijk is goedgekeurd.

