
Het Centrum voor Jeugd en Gezin – Even voorstellen 
 
Mijn naam is Danielle Stoter, jeugdverpleegkundige bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor 

ouders/verzorgers, kinderen en jongeren dé vraagbaak als 

het gaat om gezondheid, opvoeden en opgroeien. Het 

gezond en veilig opgroeien van uw kind staat bij ons 

centraal.  

 

Ik ben als jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind, wat betekend dat ik 

vanuit het CJG verschillende contactmomenten organiseer met u en uw kind om zo de groei 

en ontwikkeling van uw kind in het oog te kunnen houden.   

 

Groep 7 
Zo worden binnenkort alle kinderen uit groep 7 door mij 

gezien, op school of op het CJG zelf. Omdat er in deze 

periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak 

vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, 

emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. In 

het gesprek dat u met mij heeft kunt u de vragen die u of 

uw kind heeft stellen. Wanneer uw kind in groep 7 zit 

ontvangt u in de loop van het jaar een uitnodiging om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 

Het CJG werkt nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom 

bespreek ik, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. 

Eventuele bijzonderheden zullen wij tijdens het gesprek met elkaar bespreken.  

 

Groep 2 

Dit schooljaar zal ook groep 2 worden uitgenodigd voor 

een afspraak bij onze jeugdarts, Natascha Cikor. Zij zal 

tijdens deze afspraak uw kind wegen, meten en de 

motoriek onderzoeken. Ook wordt een ogen- en orentest 

afgenomen. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat zij 

met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen 

kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of 

gezondheid van uw kind. 

Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden 

gebruikt tijdens het gesprek.  

Voorafgaand aan dit gesprek bespreekt ook de jeugdarts, met uw toestemming, met de 

leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zal zij tijdens het gesprek met 

u bespreken.  

 

9 jaar: vaccinaties 

Naast bovenstaande contactmomenten geven wij vanuit het CJG ook vaccinaties uit het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee 

vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen 

en rode hond. U ontvangt van tevoren een brief via het RIVM om met uw kind langs te komen 

bij het CJG.  
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Schoolziekteverzuim  

Samen met de school van uw kind, wil ik als jeugdverpleegkundige meer aandacht geven aan 

kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen 

hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw 

kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij onze jeugdarts 

of bij mij.  
 

De jeugdverpleegkundige op school 

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? Ik 

sta open voor uw vragen en denk graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan ik ook 

uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school (u wordt hier altijd van 

op de hoogte gebracht). Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en 

verbonden aan de school.  

 

Alles onder één dak 

Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht 

kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig 

vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. 

Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere 

deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga 

voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website  

www.cjgvoorne.nl. 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen naar aanleiding van dit 

bericht of vragen omtrent de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Mail 

of bel mij gerust:  

 

 Danielle Stoter, jeugdverpleegkundige 

 Telefoonnummer: 06-13277726  

 E-mail: D.stoter@cjgrijnmond.nl 

 

 
 


