Lisse
Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden
Grachtweg 38, 2161 HN Lisse, www.cjglisse.nl

• Cursussen voor
ouders en kinderen
• Contacten met
school

• Webinars
•1Gezin1Plan
• Triple P

Jeugdgezondheidszorg
0 -18 jaar

CJG Pedagoog
0 - 18 jaar

Jeugd en Gezinsteam
0 - 18 jaar

Algemeen Maatschappelijk Werk
0 - 100 jaar

De jeugdgezondheidszorg draagt bij
aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van alle jeugdigen door het
aanbieden van:
• Periodiek Geneeskundig Onderzoek
(screening gehoor, visus, heupen,
fysieke en psychosociale ontwikkeling)
• Oog voor lichamelijke en geestelijke
gezondheid thuis en op school
• Jeugdverpleegkundig inloopspreekuur
(ma. t/m vrij. 9.00u – 9.30u)
• Rechtstreeks verwijzen
• Uitvoering rijksvaccinatieprogramma
• Opvoedingsondersteuning
• Stevig Ouderschap
• Advies bij schoolverzuim

• Opvoedingsondersteuning op maat
• De vraag van de ouders staat
centraal
• Bij vragen of zorgen rondom
opvoeding, ontwikkeling en/of
gedrag
• Voorkomen dat opvoedingssituaties problematischer worden
• Video hometraining/video
interactiebegeleiding
• Kortdurend

Biedt hulp bij:
• Wanneer het niet lekker loopt in
het gezin of bij een kind
• Wanneer er problemen zijn in de
thuisomgeving of op school
• Wanneer er een vermoeden is van
GGZ problematiek bij een kind
• Voor toeleiding naar specialisten
voor onderzoek of behandeling,
zowel ZIN als PGB

Biedt hulp bij:
• Relaties, huwelijk, echtscheiding,
gezin en (volwassen) kinderen of
nieuw samengestelde gezinnen
• Verlies en verwerking
• Opkomen voor jezelf in diverse
(conflict)situaties
• De financiële situatie
• Psychosomatische
gezondheidsklachten
• De woonsituatie
• Problemen op het werk
• Psychosociale problemen

T: 088 254 23 84
(ma. t/m vrij. 8.00u. – 17.00u.)
E: jgzlisse@ggdhm.nl

T: 06-15349377
E: e.bovenberg@kwadraad.nl

U bent bij ons welkom voor korte
consultatievragen, advies of meer
intensieve begeleiding.
Aanmelden via
www.jeugdengezinsteams.nl
T: 088 254 23 70
(ma. t/m vrij. 9.00u – 17.00u )

Inloopspreekuur:
ma. t/m do. 9.00u - 10.00u
T: 088 900 40 00
(ma. t/m vrij. 9.00u – 17.00u)

