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Welkom bij Zuyderland Jeugdgezondheidszorg 

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor kinderen vanaf de geboorte tot aan 
hun vierde verjaardag. 
Onze medewerkers kunnen u in deze belangrijke periode ondersteunen bij de 
verzorging, de opvoeding en het opgroeien van uw kind.  
 
In deze folder belichten wij een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de 
Jeugdgezondheidszorg. Aan de orde komen: 
 Missie en visie van Jeugdgezondheidszorg 
 Aanbod Jeugdgezondheidszorg. 
 Wat kunt u van onze medewerkers verwachten.? 
 Samenwerking in het Centrum voor Jeugd en Gezin 
 Buitenlandse cliënten en cliënten die buiten de regio van Zuyderland JGZ wonen. 
 Cliënten die in de regio van Zuyderland JGZ wonen. 
Ook geven wij u informatie over een aantal praktische zaken zoals het maken en 
wijzigen van afspraken, inloopspreekuren, huisbezoeken, samenwerkingsverbanden, 
privacy etc.  

Missie en visie van Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg van Zuyderland JGZ is er voor het bevorderen, beschermen 
en bewaken van de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen vanaf de 
zwangerschap tot vier jaar, zodat kinderen tot een maximale ontwikkeling kunnen 
komen.  
 
Missie Jeugdgezondheidszorg 
Alle kansen voor alle kinderen! Kinderen groeien veilig en gezond op in een 
pedagogisch verantwoorde leefomgeving zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot 
zelfstandige en mondige mensen 

Visie Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg versterkt de eigen kracht van gezinnen, stimuleert gezond 
leven en positief opvoeden en werkt samen met ouders en kinderen. Wij richten ons 
op goede samenwerking met gemeenten en zorgverleners, maar ook met 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen. Wij willen zo vroeg mogelijk 
investeren in preventie want ‘eerder, sneller en dichterbij’ helpt ouders en kinderen 
het meest. 
De jeugdgezondheidszorg werkt kleinschalig. Wij leveren maatwerk op wijk- en 
kindniveau. Wij zijn de bondgenoot van ouders en kinderen, met als gezamenlijk 
uitgangspunt: een gezonde jeugd is de toekomst. 
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Aanbod Jeugdgezondheidszorg 

Gehooronderzoek en hielprik 

Gehooronderzoek (neonatale gehoorscreening) 
Om goed te leren praten is het van groot belang dat uw kind alle toonhoogtes goed 
hoort, ook de zachte geluiden. Uw baby krijgt een klein dopje in het oor. Dat dopje is 
verbonden aan een meetapparaatje, dat het gehoor van uw baby meet. Beide oortjes 
worden op deze manier getest. De test duurt enkele minuten en het resultaat wordt 
met u besproken. 

Hielprik 
Deze wordt uitgevoerd om ziektes waarbij directe behandeling noodzakelijk is, in een 
zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Bij een vroege ontdekking zijn deze ziektes 
vaak goed te behandelen. Er worden druppeltjes bloed afgenomen en opgestuurd 
naar het laboratorium voor onderzoek.  
 
Zowel de hielprik als het gehooronderzoek worden bij u thuis uitgevoerd in de 
kraamperiode. 

Huisbezoek 

Na afsluiting van de kraamperiode, als uw kind ongeveer twee weken oud is, komt de 
jeugdverpleegkundige op huisbezoek. In bepaalde situaties is de 
jeugdverpleegkundige reeds voor de geboorte de eerste keer op huisbezoek geweest 
(dit is het prenatale huisbezoek). De jeugdverpleegkundige vertelt u tijdens het 
huisbezoek wat het consultatiebureau te bieden heeft. Ook worden uw 
verwachtingen met betrekking tot het consultatiebureau met u besproken. U 
ontvangt de GroeiGids waarin informatie en nuttige tips zijn opgenomen en 
afspraken worden genoteerd.  
Tevens kunt u hierin uw vragen aan het consultatiebureau opschrijven. Daarnaast 
kunt u in de GroeiGids en de GroeiApp zelf gegevens van uw kind bijhouden, 
bijvoorbeeld de groei, kinderziekten, vaccinaties en ontwikkeling. 
In de GroeiGids vindt u de namen van de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, en de 
consultatiebureau-assistente. Zij zullen u gedurende de eerste vier levensjaren van 
uw kind bij het bezoek aan het consultatiebureau begeleiden. Wij streven ernaar dat 
u steeds bij hetzelfde team komt. Om organisatorische redenen is dit echter niet 
altijd haalbaar.  
Tijdens het huisbezoek worden de noodzakelijke gegevens van uw kind voor het 
consultatiebureau vastgelegd in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ).  

Op uw verzoek kan de jeugdverpleegkundige in de eerste vier levensjaren van uw 
kind extra huisbezoeken brengen. Tijdens de huisbezoeken geeft de 
jeugdverpleegkundige u ondersteuning en begeleiding. Er wordt samen met u 
onderzocht wat mogelijk een probleem kan zijn en hoe u dit kunt aanpakken. De 
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jeugdverpleegkundige kan u maximaal vijf keer bezoeken. Een huisbezoek duurt niet 
langer dan één uur. Zo nodig wordt u, uiteraard in overleg, naar andere instanties 
verwezen. Heeft u behoefte aan een huisbezoek dan kunt u dit aangeven tijdens een 
consult, op het inloopspreekuur of telefonisch via het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(zie Bereikbaarheid en wijzigen van afspraken).  

Tijdens het eerste huisbezoek wordt schriftelijk toestemming gevraagd om het DD-
JGZ op de leeftijd van 3 jaar 9 maanden door te sturen naar de GGD. Tijdens het 
laatste bezoek aan het consultatiebureau rond 4 jaar wordt dit nogmaals gevraagd. 
Als u op een later tijdstip op uw beslissing terug wilt komen, kan dat uiteraard altijd. 

Digitaal Dossier-Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) 

 
Het DD-JGZ is het digitaal, dossier van de Jeugdgezondheidszorg. Jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen noteren hierin hun bevindingen over de ontwikkeling en 
gezondheid van uw kind. De gegevens worden tijdens ieder bezoek aan het 
consultatiebureau in dit DD-JGZ genoteerd.  
Het DD-JGZ is alleen toegankelijk voor diegene die toestemming hebben en vanwege 
hun werkzaamheden in het dossier van uw kind moeten werken. Dit is schriftelijk 
vastgelegd conform richtlijnen. Bij het verwerken van persoonsgegevens en voor het 
omgaan met nieuw aan te leggen gegevensverwerkingen, werken wij volgens de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
 
Zuyderland Jeugdgezondheidszorg verstrekt geen persoonlijke en/of vertrouwelijke 
gegevens aan derden zonder uw toestemming. Dus ook wanneer uitwisseling van 
gegevens nodig is, met bijvoorbeeld artsen of andere hulpverleners, moet u hiervoor 
toestemming geven. 
 
U hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van 
persoonsgegevens van uw kind, mits dit de gezondheid van uw kind niet in gevaar 
brengt. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Deze is 
vastgelegd in de wet BIG en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings 
Overeenkomst). Het DD-JGZ is uiteraard niet toegankelijk voor onbevoegden 

Afspraken op het consultatiebureau 

Als uw kind in de leeftijd is van 0 tot 1 jaar, bezoekt u het consultatiebureau zeven tot 
acht keer. Als uw kind in de leeftijd is van 14 maanden tot 3 jaar 9 maanden, bezoekt 
u het consultatiebureau vier tot vijf keer. Zo nodig wordt u vaker uitgenodigd.  
De eerste uitnodiging voor het consultatiebureau ontvangt u tijdens het huisbezoek 
van de jeugdverpleegkundige. Vooraan in de GroeiGids vindt u de locatie van het 
consultatiebureau en de datum en het tijdstip van de afspraak. Op het 
consultatiebureau wordt in overleg met u een vervolgafspraak gemaakt. Na het 14 
maanden consult zal de vervolgafspraak per post aan u bekend worden gemaakt. 
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Voorkomen van wachttijden 

Om wachttijden bij het consultatiebureau te voorkomen, kunt u ons helpen door tien 
minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo is er voldoende tijd om uw kind 
te wegen en meten. Een consult duurt 20 minuten. Als er meer vragen en/of 
problemen zijn, is er de mogelijkheid tot het plannen van een dubbel of extra consult 
of een huisbezoek. 

Bereikbaarheid en wijzigen van afspraken 

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg is tijdens kantooruren (van 9.00-17.00 uur) 
bereikbaar via het centrale nummer van Centrum voor Jeugd en Gezin,  
tel. 046 - 750 7000  
U kunt hier terecht voor: 
 het doorgeven van adreswijzigingen, 
 het verzetten van een afspraak,  
 als u de jeugdverpleegkundige wilt spreken,  
 als u tussentijds vragen heeft,  
 of als u een huisbezoek op prijs stelt.  
De consulente van het CJG zal uw vraag noteren en per e-mail doorgeven aan de 
jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige neemt daarna contact met u op. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: 
www. zuyderland.nl/jeugdgezondheidszorg 
Als u een afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u dringend deze zo spoedig 
mogelijk, uiterlijk 48 uur van tevoren, af te zeggen. Het consultatiebureau team (CB-
team) kan dan nog een ander kind op de vrijgekomen plaats inplannen. Mocht het 
consultatiebureau door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan, dan 
stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte. U 
ontvangt dan een nieuwe uitnodiging. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te 
beperken. 

Kinderziekten 

Wanneer uw kind ziek is of koorts heeft of een infectie doormaakt (bijvoorbeeld 
waterpokken, krentenbaard) verzoeken wij u uw afspraak op het consultatiebureau 
af te zeggen en te verzetten. Dit om besmetting van andere kinderen te voorkomen. 
Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 
 

Wij adviseren als uw kind ziek is contact op te nemen met uw huisarts. 

Werkwijze op het consultatiebureau 

Op het consultatiebureau wordt u ontvangen door de consultatiebureau-assistente. 
Zij meet en weegt uw kind, noteert deze gegevens in het DD-JGZ/GroeiGids en maakt 
een nieuwe afspraak. 
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U komt afwisselend bij de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige voor het consult. Zij 
controleren de groei, gedrag en ontwikkeling van uw kind en zorgen voor de 
noodzakelijke inentingen volgens het Rijks Vaccinatie Programma (RVP. Voor meer 
informatie hierover zie de website www.rivm.nl/rvp.) Tijdens het consult wordt er 
met u besproken hoe het met u en uw kind gaat. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de methodiek Samen Starten. Deze methodiek is gericht op eigen kracht 
en eigen regie van de ouders. Ook vroegsignalering van opvoedingssituaties die 
risico's kunnen opleveren voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind 
worden meegenomen. Zaken als veranderingen in groei, gedrag, ontwikkeling en 
gezondheid van uw kind worden uiteraard ook met u besproken. Wanneer u 
behoefte heeft aan extra ondersteuning, kunt u dit aangeven.  
 

Op de leeftijd van 3 jaar én 3 jaar 9 maanden wordt een ogentest afgenomen. Rond 

het 4e levensjaar bezoekt u voor de laatste keer het consultatiebureau. Ter afsluiting 
worden de gegevens van uw kind samengevat en wordt het DD-JGZ met uw 
toestemming overgedragen aan de GGD. 

Huilgedrag van de baby 

Vooral de eerste paar maanden kan uw baby veel huilen. Op het consultatiebureau 
krijgt u informatie over het normale huilgedrag van een baby. Het principe van rust, 
regelmaat en voorspelbaarheid vormt ook hierbij een uitgangspunt. 
Als u vragen heeft of u maakt zich ongerust aarzel niet en neem contact op met de 
jeugdverpleegkundige of bespreek het tijdens uw bezoek aan het consultatiebureau.  
Belangrijk is dat u weet wat u kunt doen bij het huilen van uw baby en dat u hulp 
durft te vragen. 

Triple P 

De naam 'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode 
voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P 
gaat uit van vijf basisprincipes voor positief opvoeden: 
1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 
2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning 
3. Aansprekende discipline hanteren 
4. Realistische verwachtingen hebben van het kind 
5. Als ouder goed voor jezelf zorgen 

Wilt u meer weten over Triple P? Bij Zuyderland JGZ vertellen wij u er graag meer 
over.  

Inloopspreekuur 

De jeugdverpleegkundige houdt op vastgestelde tijden inloopspreekuur op het 
consultatiebureau. U kunt op deze tijden zonder afspraak binnen lopen voor het 
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wegen van uw kind of voor het stellen van vragen (zie voor meer info de website van 
Zuyderland JGZ). Gedurende dit inloopspreekuur is er geen jeugdarts aanwezig. 

Groepsvoorlichting 

Ouders met jonge kinderen blijken vaak behoefte te hebben aan meer informatie en 
het uitwisselen van ervaringen met andere ouders over allerlei zaken die te maken 
hebben met verzorging, opgroeien en opvoeden. Zuyderland JGZ organiseert 
verschillende themabijeenkomsten en cursussen. Dit kan gebeuren in samenwerking 

met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. U wordt hierover geïnformeerd door 

de jeugdverpleegkundige, uw peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of via 
weekbladen in de regio. 

Stagiaires 

Het is mogelijk dat een medewerker JGZ een stagiaire begeleidt. Als u bezwaar heeft 
tegen de aanwezigheid van een stagiaire, dan kunt u dit aangeven.  

Evaluatiemomenten op het consultatiebureau  

Als uw kind 11 maanden is én als uw kind de leeftijd heeft van 3 jaar 9 maanden, 

ontvangt u een vragenlijst. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u als ouders de 
contacten en de door ons geboden zorg ervaart. Aan de hand van deze vragenlijst 
zullen wij de zorg zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de wensen en/of 
behoeften van u als klant. 

Klantentevredenheidsonderzoek en deelname onderzoek 

Klantentevredenheidsonderzoek 
Om een goed en breed beeld te krijgen hoe u de jeugdgezondheidszorg van 
Zuyderland JGZ ervaart, wordt u mogelijk schriftelijk benaderd om mee te doen aan 

een online landelijk klantentevredenheidsonderzoek dat één keer per 2 jaar plaats 

vind. De uitkomsten van deze gegevens worden vergeleken met andere 
jeugdgezondheidsorganisaties in Nederland. Hierdoor krijgen wij inzicht hoe u onze 
dienstverlening ervaart ten opzichte van andere jeugdgezondheidszorgorganisaties 
en kunnen wij ons beleid hierop afstemmen. 

Deelname onderzoek 
Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te 
ondersteunen, nemen wij regelmatig deel aan onderzoek, dat vaak landelijk wordt 
georganiseerd. Tijdens het consultatiebureaubezoek kunt u gevraagd worden hieraan 
deel te nemen. Uiteraard bepaalt u zelf of u dit wenst te doen. 
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Wat kunt u van de medewerkers Jeugdgezondheidszorg verwachten? 

U kunt verwachten dat: 
 zij u met respect behandelen; 
 zij zich aan gemaakte afspraken houden; 
 zij u betrekken bij de zorg die nodig is voor uw kind 
 er in gezamenlijkheid gekeken wordt naar datgene wat uw kind nodig heeft 
 er persoonlijke aandacht voor u is; 
 er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen en ideeën; 
 zij zich kunnen legitimeren op uw verzoek; 
 zij handelen volgens de richtlijnen van Zuyderland JGZ; 
 zij uw privacy bewaken. 

  

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

In het werkgebied van Zuyderland JGZ (Westelijke Mijnstreek) zijn er centra voor 
Jeugd en gezin (CJG) operationeel in Sittard, Geleen, Born, Schinnen, Beek en Stein.  

In deze CJG’s bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden 

en opgroeien. Naast Zuyderland JGZ, zijn GGD, Partners in Welzijn, Bureau Jeugdzorg 
en MEE de belangrijkste deelnemers die het CJG vormgeven. Wij werken nauw samen 

om ouders én kinderen verder te helpen, zo nodig worden andere hulpverleners erbij 

betrokken. 
Het CJG is er dus niet alleen voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de website van het CJG: www.cjg-wm.nl    

Samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 

De jeugdverpleegkundige werkt nauw samen met peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven.  
Zo overlegt de jeugdverpleegkundige structureel met medewerkers van 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over de spraak-taal ontwikkeling van 
kinderen.  

http://www.cjg-wm.nl/
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Uiteraard alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven en als uw kind in 
aanmerking komt voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE). 
Bij het signaleren van mogelijke problemen wordt, in overleg met u, gestreefd naar 
een gezamenlijke aanpak. Als u op een later tijdstip op uw beslissing terug wilt 
komen, kan dat uiteraard altijd. 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

Binnen de Jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 wordt er nauw samengewerkt met GGD 
Zuid-Limburg. Wij stemmen ons beleid op elkaar af en zorgen voor eenduidige 
afspraken en informatie om uw kind van 0 tot 19 jaar de beste zorg te bieden.  

Verhuizing 

Bij een verhuizing verzoeken wij u de adreswijziging door te geven aan het CB-team 
of bij Zuyderland JGZ, via het centrale nummer van het CJG. Zuyderland JGZ zal er 
voor zorgen dat het DD-JGZ van uw kind wordt verstuurd naar de JGZ in uw nieuwe 
woonplaats. Tijdens het eerste huisbezoek wordt al toestemming gevraagd om zo 
nodig het DD-JGZ door te sturen naar een andere JGZ-instelling. De reden om dit 

vooraf te vragen is om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te waarborgen. Als u 

op een later tijdstip op uw beslissing terug wilt komen, kan dat uiteraard altijd. 

Wanneer kunt u gebruik maken van Zuyderland JGZ? 

Buitenlandse cliënten 
Ouders/opvoeders van kinderen die in het buitenland wonen, kunnen gebruik maken 
van Zuyderland Jeugdgezondheidszorg, mits zij langer dan 4 weken in Nederland 
verblijven. Met uitzondering van ouders/opvoeders die wonen in de grensregio België 
en Duitsland en logischerwijs gebruik kunnen maken van de 
gezondheidsvoorzieningen in eigen land. 

Cliënten die buiten de regio van Zuyderland JGZ wonen 
Ouders/opvoeders van kinderen die buiten de regio van Zuyderland JGZ wonen, 
dienen het pakket van de Jeugdgezondheidszorg binnen de eigen gemeente af te 
nemen. 
 
Kinderen van reizende ouders 
Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente en trekt u rond voor uw 
werkzaamheden? Dan kunt u gebruik maken van elke Jeugdgezondheidszorg-
organisatie in Nederland.  
Mocht u gebruik willen maken van ons consultatiebureau of heeft u vragen over het 
opgroeien en opvoeden van uw kind(eren) neem dan contact op via het centrale 
telefoonnummer: 046-750 7000.  
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Cliënten die in de regio van Zuyderland JGZ wonen 

Ouders/opvoeders van kinderen die in deze regio wonen, kunnen gebruikmaken van 
het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg binnen de eigen gemeentegrenzen. 
Aangezien de financiering van de JGZ gekoppeld is aan de gemeente, is het niet 
mogelijk een consultatiebureau buiten de eigen gemeente te bezoeken. 
In grotere gemeentes zoals Sittard-Geleen is het de bedoeling dat u het 
consultatiebureau in de directe woonomgeving bezoekt. De reden hiervoor is dat de 
Jeugdgezondheidszorg nauw samenwerkt met peuterspeelzalen en andere 
organisaties die zorg bieden aan kinderen. 
Uitzonderingen op bovengenoemde afspraken zijn bijvoorbeeld pleegkinderen en 
ander bijzondere omstandigheden. Per situatie zal bekeken worden waar u het 
consultatiebureau kunt gaan bezoeken. Bespreek uw situatie met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts, in overleg met het management wordt hierin 
samen met u een besluit genomen. 
 

 
 

Wederzijdse afspraken 

Privacy 

Zuyderland JGZ verstrekt geen persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens aan 
derden zonder uw toestemming. Dus ook wanneer uitwisseling van gegevens nodig 
is, met bijvoorbeeld artsen of andere hulpverleners, moet u hiervoor toestemming 
geven. 
 
U hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van 
persoonsgegevens van uw kind, mits dit de gezondheid van uw kind niet in gevaar 
brengt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze is vastgelegd in 
de wet BIG en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). 
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Arbeidsomstandigheden 

Conform de arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) stelt Zuyderland JGZ eisen aan 
de omstandigheden waaronder medewerkers werken. De medewerker JGZ moet 
haar/zijn werk kunnen uitvoeren in een omgeving die niet schadelijk is voor de 
gezondheid. Seksuele intimidatie, agressief en/of gewelddadig gedrag of het lastig 
vallen van medewerkers Jeugdgezondheidszorg, wordt niet getolereerd en zijn 
redenen om zorg te weigeren. 

Huisdieren 

Als de jeugdverpleegkundige zich tijdens een huisbezoek niet veilig voelt vanwege 
een loslopend huisdier, zullen wij u vragen om hier iets aan te doen. In de meeste 
gevallen kunnen we dit samen met u goed oplossen. Maar als ondanks dit overleg de 
situatie onveranderd blijft, dan kan de jeugdverpleegkundig het huisbezoek 

vroegtijdig beëindigen. 

Schade 

Onze medewerkers zijn verzekerd voor schade die zij tijdens hun werkzaamheden 
veroorzaken. Geef de schade binnen twee dagen op te bij Zuyderland JGZ.  
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de spullen die u meeneemt naar het 
consultatiebureau. Bij diefstal of beschadigingen zijn wij niet aansprakelijk. Tijdens 
het consultatiebureaubezoek proberen wij de omgeving voor uw kind zo veilig 
mogelijk te maken. U bent echter zelf verantwoordelijk om uw kind in de gaten te 
houden en eventuele ongelukjes te voorkomen. 

Klachten 

Wij vinden een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten nemen 
we iedereen serieus. Bent u ontevreden over onze verlening? Dan kunt u dat 
bespreken met de betrokken medewerk(st)er lukt het niet om tot elkaar te komen 
kunt u contact opnemen met haar/zijn leidinggevende. Mocht ook dit niet tot het 
gewenste resultaat leiden kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris om 
samen met u te zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kunt u bereiken 
op telefoonnummer 06 - 532 34222 of per e-mail:  
klachtenfunctionaris-zorg@zuyderland.nl  

Klachtencommissie 
 
Leidt deze informele aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij de 
formele klachtencommissie die de directie adviseert over het oordeel op de klacht. 
De directie geeft het uiteindelijke oordeel.  Indien u dit wenst,kunt u zich ook 
rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris dan wel de klachtencommissie. De 

mailto:klachtenfunctionaris-zorg@zuyderland.nl
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klachtencommissie bestaat o.a. uit een onafhankelijke voorzitter en een 
onafhankelijk lid. 

 
U kunt uw klacht richten aan: 
Klachtencommissie Zuyderland Zorgcentra 
Postbus 5500 
6130 MB Sittard-Geleen 
 

Cliëntenraad 

Zuyderland heeft cliëntenraden om de gemeenschappelijke belangen van onze 
cliënten te behartigen.  
Voor Zuyderland JGZ worden deze cliëntenraden samen met de manager van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd.  
 
Voor meer informatie en het adviesrecht van de cliëntenraad verwijzen wij naar de 
website 
www.zuyderland.nl 
 
 
 

http://www.zuyderland.nl/
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Bereikbaarheid 
Zuyderland JGZ is bereikbaar via het centrale nummer van Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG),  
Telefoonnummer: 046 -750 7000 
 
Websites 
www.zuyderland.nl 
www.cjg-wm.nl    
 
 
 
 

http://www.cjg-wm.nl/

