
De geboorte van een kleine is ook 
voor jou als ouder een bijzonder  
moment. Misschien heb je vragen 
over de voeding, groei of ontwikkeling 
van je kindje. Allemaal onderwerpen 
waarvoor je bij de Jeugdgezondheid 
van GGD Twente terecht kan. 

Als ouder van je pasgeboren baby 

krijg je te maken met verschillende 

soorten hulp en zorg. Ook in tijden 

van corona zijn wij er voor je. 

We stemmen de zorg die nodig is 

voor jouw kindje goed met je af en 

werken volgens de geldende 

coronamaatregelen.

De eerste week na de bevalling krijg je 

hulp van de kraamverzorgster. Daarna 

komt de Jeugdgezondheid van de 

GGD Twente in beeld. 

De jeugdverpleegkundige neemt 

contact met je op voor een eerste 

kennismaking. Dan vertelt zij je graag 

wat de JGZ voor jullie kan betekenen.

Hielprik en gehoortest
Ongeveer 4 dagen na de geboorte 

krijgt je kindje een hielprik en een 

gehoortest. Voor de gehoortest komt 

een gespecialiseerde medewerker 

van Naviva bij je thuis en ze kijkt of 

je baby goed kan horen. Dat is  

belangrijk voor het goed leren praten. 

De hielprik wordt gedaan door de 

kraamverzorgende van Naviva. Met 

de hielprik neemt ze wat bloed af bij 

je kindje. Het bloed wordt gecontro-

leerd op erfelijke ziekten. 

Het consultatiebureau
In de eerste jaren ontwikkelt je 

kind zich heel snel: van een  

afhankelijke baby tot een peuter 

met een eigen karakter. Samen met 

de jeugdarts en jeugdverpleeg-

kundige volg je de ontwikkeling van 

je kind. Eerst op het consultatie-

bureau en daarna op school, totdat 

hij of zij 18 jaar is. Als je kindje  

ongeveer vier weken oud is ga je 

voor het eerst naar het consultatie-

bureau. Ook belangrijk in die tijd is 

het vaccinatieprogramma. 

Rijksvaccinatieprogramma
Kinderen zijn kwetsbaar voor infectie-

ziekten. De vaccinaties helpen je kind 

beschermen tegen infectieziekten 

waar zij ernstig ziek van kan worden. 

Op de website van GGD Twente vind je 

alle informatie over vaccinaties voor je 

kind. Op Loes.nl vind je tips over hoe je 

je kind voorbereid op een prik.

Kinkhoestvaccinatie voor 
zwangeren
Kinkhoest is een besmettelijke 

ziekte. Vooral gevaarlijk voor baby’s 

die nog niet zijn ingeënt. Of die nog 

niet genoeg prikken hebben gehad. 

Inenting (vaccinatie) van baby’s kan 

pas vanaf zes weken na de geboorte.

Een goede manier om pasgeboren 

baby’s tegen kinkhoest te 

beschermen is: het inenten van 

zwangere vrouwen. Je lichaam 

maakt dan antistoffen aan tegen 

kinkhoest. Je ongeboren baby krijgt 

de antistoffen via de navelstreng. 

Vanaf 22 weken van je zwangerschap 

kun je je inenten tegen kinkhoest. 

Met je kindje naar 
het consultatiebureau

Je kunt je via de website van GGD 

Twente aanmelden voor deze 

vaccinatie. De prik is gratis voor alle 

zwangere vrouwen.

Vragen of zorgen?
Het team Jeugdgezondheid van GGD 

Twente is er voor je. Je kunt daar 

terecht met alle vragen over de 

opvoeding van je kind: verzorging, 

voeding, slaapritme, veiligheid, 

gedrag, kruipen en lopen, en nog veel 

meer. Het consultatiebureau is een 

goede plek om feitelijke informatie 

te vragen. Zo kun je zelf bepalen wat 

de juiste keuzes zijn voor je kind, want 

geen kind is hetzelfde. 

Corona en je afspraak op het 
consultatiebureau
De Jeugdgezondheid werkt gewoon 

door en we zorgen ervoor dat we 

de geldende coronamaatregelen 

gebruiken. Sommige afspraken gaan 

door in een andere vorm. Op onze 

website vind je de meest actuele 

informatie. 

GGD Twente Jeugdgezondheid
www.ggdtwente.nl

tel: +31 53 487 66 70

Je kunt op Loes.nl terecht voor informatie en advies over opvoeden 
en opgroeien. Met deze informatie kun je zelf weer verder. Op deze 
website vind je 24 uur per dag allerlei tips die je kunt gebruiken bij 
zwangerschap en de opvoeding van je kind(eren). Naast tips vind 
je er ook een blog van andere ouders, bijeenkomsten en cursussen, 
interessante links en folders. Staat de informatie die jij zoekt er niet 
bij? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. 

Zwangerschaps-, ouderschapscursussen en workshops
Als je zwanger bent komt er veel op je af. De praktische (online) 

bijeenkomsten van Loes begeleiden je tijdens deze bijzondere tijd en 

bereiden je voor op de bevalling en de eerste periode erna. 

De voorlichting wordt gegeven door verloskundigen en 

kraamzorgmedewerkers. Via www.loes.nl/agenda vind je het gehele 

aanbod en kun je je direct aanmelden. Alle cursussen en 

bijeenkomsten zijn gratis als je in Twente woont. 

Groepsbijeenkomsten voor zwangeren
• Baby op komst

• Bevalling en Kraamtijd

• Borstvoeding of flesvoeding

• Verdiepingsbijeenkomst borstvoeding

• Wennen, troosten en Contact maken met je baby

Kijk ook even op de homepage voor de special over onze dienstverlening 

tijdens corona. We hebben deze groepsbijeenkomsten voor je op youtube 

gezet. Zo kun je ze ook volgen tijdens een lockdown of tijdens beperkte  

mogelijkheden om met een groep bij elkaar te komen. Het volgen van een 

live webinar is dan ook mogelijk.

Cursus voor kersverse ouders: Ouders Inc.
Woon je in Twente? Dan kun je je aanmelden voor een super leuke 

ouderschapscursus van Ouders Inc. Verwachten jullie je eerste kindje? 

Of zijn jullie de kersverse ouders van een baby? Jullie leven én relatie

verandert. OudersInc. is een serieuze, maar ook grappige online cursus 

die ouders en aanstaande ouders helpt bij een goede start van jullie 

ouderschap. OudersInc., van partnerschap naar ouderschap. Je kunt je 

inschrijven via de pagina www.loes.nl/online-opvoedcursussen.

Met je kindje naar het consultatiebureau? 

Vergeet dit niet!

- Groeigids (of de Groeigids app)  - Oproepkaarten vaccinaties

- Schone luiers/kleertjes   - Hand- of wikkeldoek

- Voeding    - Mondkapje


