
Jeugdgezondheidszorg
Voor vragen over het (opgroeiende) kind en voor 
overleg over extra zorg of verwijzingen kunt u terecht 
bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. 
We staan klaar voor ouders en verzorgers en voor 
professionals met vragen of zorgen over kinderen en 
jongeren.

Algemeen Jeugdgezondheidszorg 
088 2299 444  / frontoffice@ggdfryslan.nl

Overzicht ondersteunings-
mogelijkheden
gemeenten Noardeast-Fryslân/Dantumadiel

Vanuit GGD Fryslân is onderstaand aanbod beschikbaar. Onze professionals 
werken veelal thuis en zijn ook daar goed bereikbaar voor ouders, leerkrachten 
en hulpverleners voor consultatie en overleg. 

Neem bij vragen gerust contact op. We staan voor u klaar!

Pedagogen 
Onze pedagogen zijn beschikbaar voor alle 
opvoedvragen. Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de bijlage. Pedagogen geven advies en informatie 
(momenteel alleen via mail en telefoon). 

Mirjam Stedehouder
088 2299 427 / m.stedehouder@ggdfryslan.nl

Paula van Zwol
088 2299 437 / p.vanzwol@ggdfryslan.nl

Gelske Tjeerdsma  
088 2299 407 / g.tjeerdsma@ggdfryslan.nl

Gezondheidsbevorderaars
Onze adviseurs gezondheidsbevordering kunnen 
meedenken over interventies voor een gezonde leefstijl 
en gezonde omgeving op scholen. Denk bijvoorbeeld 
aan een traject Gezonde School met thema’s als 
roken, alcohol, voeding, relaties en seksualiteit, fysieke 
veiligheid, milieu en natuur. Ook bij andere projecten 
gericht op gezondheid en welzijn denken deze adviseurs 
graag mee. Neem gerust contact met ze op.

Ciska Hiemstra 
088 2299 166  / c.hiemstra@ggdfryslan.nl

Silvia de Roos
088 2299 159 / s.deroos@ggdfryslan.nl

Vragen specifiek over het coronavirus? 
Kijk bij vragen over het coronavirus op de Coronavirus-website van GGD Fryslân.

TIPS 
• Kinderen kunnen met al hun vragen terecht bij de kindertelefoon. 

• Jongeren kunnen met vragen over gezondheid en welzijn chatten via jouw GGD.   

• Ouders, docenten en andere professionals vinden deze links misschien interessant: Kinderombudsman en 
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie over praten met kinderen over het coronavirus.  
Nederlands Jeugdinstituut afspraken, dagritme, afwisseling en onderscheid werk, school en vrije tijd.  
Mediaopvoeding voor adviezen over schermtijd voor kinderen van verschillende leeftijden.
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