
 

 
 

Aan de ouders/verzorgers van de cliënten van de JGZ-locaties 

van TWB Thuiszorg met Aandacht 

 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 
Je leest hieronder de maatregelen die de afdeling jeugdgezondheidszorg heeft genomen per 17 
maart om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
 
Maternale kinkhoest vaccinatie:  
De inloopspreekuren van 16, 24 en 26 maart zijn geannuleerd. Op 24 maart (Roosendaal) en 
26 maart (Bergen op Zoom) zijn er voor de 22 weken prik 2 spreekuren gepland, waar op 
afspraak een individueel consult wordt gepland. Zwangere vrouwen die zich reeds hebben 
aangemeld voor het inloopspreekuur zijn hiervan in kennis gesteld. 
 
De 22 weken prik zal vanaf 1 april in reguliere spreekuren gepland worden, informatie hierover 
z.s.m. op onze website https://www.twb.nl/jeugdgezondheidszorg/  
 
Hielprik en gehoorscreening:  
Dit aanbod blijft doorgaan. Echter: Heb jij, jouw gezinsleden of pasgeborene koorts, 
luchtwegklachten( zoals hoesten of kortademigheid) dan verzoeken wij je per omgaande 
contact met ons op te nemen. Je leest in de uitnodigingsbrief hoe je dat kan doen.  
 
Huisbezoek:  (als jouw kindje 2 weken oud is):  
Je wordt gebeld door de verpleegkundige en stemt met elkaar af wat de beste mogelijkheid is. 
Dit kan resulteren elkaar te ontmoeten op locatie of dat je elkaar telefonisch spreekt. 
  
Consultatiebureaubezoek:  

● De contactmomenten waarbij jouw kind een vaccinatie krijgt gaan door.  
Hieronder vallen: 8 weken waarbij jouw kind een vaccinatie krijgt (= moeder heeft geen 
maternale kinkhoest vaccinatie ontvangen tijdens zwangerschap), 3 maanden, 5 
maanden, 11 maanden, 14 maanden en 4 jaar.  

● Tijdens de zuigelingenperiode vervalt ons aanbod voor de 8 weken kinderen van wie de 
moeder een maternale kinkhoest vaccinatie gehad heeft tijdens de zwangerschap en 
voor alle 8 maanden kinderen.  
 

 

https://www.twb.nl/jeugdgezondheidszorg/


 

● Als jouw kind 2 jaar of 3 jaar is bieden wij je een digitaal contactmoment aan. Indien 
nodig ontmoeten wij jou op onze locatie.  

● Voor de afspraken die wij samen met jou geïndiceerd hebben: bij voorkeur digitaal. 
Indien nodig ontmoeten wij jou en je kind op locatie.  
 

Inloopspreekuren:  
● Gaan vanaf 17 maart niet door.  
● Meten en wegen op afspraak individueel door de verpleegkundige. 
● Overige vragen naar jouw eigen locatie mailen.  

 
Individuele huisbezoeken, zoveel mogelijk telefonisch/digitaal.  
 
Voor al onze contacten met jou vragen we je, jouw kind door 1 ouder/ verzorger zonder klachten 
( koorts (meer dan 38⁰ Celsius) of luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) te laten 
begeleiden tijdens de afspraak. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Jeugdgezondheidszorg 

 

 


