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Van: Heutz, Jolanda <  
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 14:24 
Aan: Griffie <  
Onderwerp: stadsronde Educatieve Agenda Maastricht 
  
Beste, 
  
Bij deze wil ik mijn bijdrage schriftelijk kenbaar maken voor de EAM. 
  
Ambitiedocument 
  

 Het is opvallend dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) weinig genoemd wordt. Onze 

specifieke plek in het netwerk als preventiepartner is wel een belangrijke. 
  
Uitvoeringsagenda 
  

 Bij Passende kinderopvang wordt JGZ niet genoemd, terwijl we wel partner zijn. 

Nu al in de bezoeken, VVE en SMI. 
 Bij VVE wordt consultatiebureau en jeugdgezondheidszorg apart genoemd, sinds 

2020 horen alle consultatiebureaus binnen Zuid Limburg onder 

Jeugdgezondheidszorg Zuid Limburg. 
 Bij versterking van de knooppunten wordt JGZ niet genoemd. JGZ is vaste partner 

in het knooppunt bij primair onderwijs en VO. 
 Bij het voorkomen van schoolverzuim in het VO mis ik de bijdrage van JGZ in de 

vorm van M@ZL, de methodiek waarbij scholen, JGZ en gemeente autonoom 

samenwerken om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing 

te bieden. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jolanda Heutz 
Staf- en Jeugdverpleegkundige Maastricht/Heuvelland 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 
BIG-nummer 19920037830 
Werkdagen maandag t/m donderdag 
  
 
M jolanda.heutz@ggdzl.nl W www.ggdzl.nl 
A GGD Zuid Limburg Postbus 33, 6400 AA Heerlen 

  
 "DISCLAIMER gemeente Maastricht" 

"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is 
verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan 
u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw 
bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te 
bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in 
de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht." 
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