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Je kunt terecht 
bij Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek

Ouder worden en zijn roept veel 
vragen en gevoelens op. Groeit 
ons kind goed, verloopt de 
ontwikkeling normaal en hoe 
pakken we de opvoeding aan? 
Met al deze vragen over de groei, 
ontwikkeling en opvoeding van je 
kind kun je terecht bij Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek.

Consultatiebureau 
0-18 jaar
Op het consultatiebureau werken 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
assistenten en screeners. Zij 
onderzoeken je kind regelmatig, maar 
ook tussendoor kun je altijd contact 
opnemen. Zo hopen we samen 
eventuele ziekten, afwijkingen of 
problemen te voorkomen of vroeg op 
te sporen. Dat doen we voor alle 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
   

Website JouwGGD
www.JouwGGD.nl  is dé website over 
gezondheid voor jongeren. Zij vinden 
hier antwoord op vragen over hun 
lichaam, hun gevoel en over dingen 
waar ze thuis liever niet over praten. 
Bijvoorbeeld over gezond gewicht, 
anticonceptie, veranderingen in de 
puberteit, relaties en online-vrienden. 
Jongeren kunnen hier elke werkdag 
chatten en hun vragen anoniem 
voorleggen. 

Centrum voor Jeugd 
en Gezin
In de meeste gemeenten in de regio 
Gooi en Vechtstreek is een Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Met vragen 
over je kind of gezin kun je ook bij het 
CJG terecht. Je kunt er direct 
binnenlopen, vooraf een afspraak 
maken, of je vraag via de telefoon 
stellen. De adressen, telefoonnummers 
en openingstijden van het CJG in je 
gemeente vind je op www.cjggooi.nl

Opvoedcursussen en 
videohometraining
Jeugd en Gezin biedt regelmatig 
opvoedcursussen en thema- 
bijeenkomsten waar je samen met 
andere ouders kunt praten over de 
opvoeding en je ervaringen kunt delen. 
Zo zijn er de cursussen: Peuter in zicht!, 
Opvoeden & Zo en Omgaan met 
pubers. Ook videohometraining kan 
een steuntje in de rug geven als je 
vragen hebt over de opvoeding of je 
hier onzeker over voelt. 

Contact
Voor telefonisch contact met Jeugd en 
Gezin bel je naar: 035 692 63 50

Wij zijn van maandag tot en met 
vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 
16.30 uur. 

Je kunt met vragen ook een mail 
sturen naar info@jggv.nl of een kijkje 
nemen op onze website: www.jggv.nl

Social media
Volg Jeugd en Gezin ook op 
social media!

   

   JeugdGezinGV 

@JeugdGezinGV


