Verzuimspreekuur jeugdarts GGD
Wij als school zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze leerlingen, ook als ze ziek zijn. We
vinden het belangrijk om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en de continuïteit in het
volgen van onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Omdat iedere situatie een andere aanpak
vraagt, laten wij ons adviseren door de jeugdarts van de GGD. Wij volgen hiermee de richtlijnen van
het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek, zie onze website.
Wat houdt de rol van de jeugdarts concreet in?
De jeugdarts kan met ouders en leerling in gesprek gaan over de redenen van verzuim. Ook kan de
jeugdarts, na toestemming, overleggen met huisarts, behandelend arts of therapeut. Deze informatie
zal door de jeugdarts gebruikt worden om school en ouders te adviseren over de juiste aanpak en
ondersteuning voor deze leerling. Als er een leerplichtambtenaar betrokken is, dan zal ook die op de
hoogte gebracht worden.
De jeugdarts heeft een beroepsgeheim en zal medische informatie dus ook niet zonder toestemming
delen met derden. Hij gebruikt deze informatie alleen om het meest passende advies te kunnen
geven. Daarnaast kan de jeugdarts ook een (medische) verklaring schrijven die soms nodig is voor de
inspectie of om aanspraak te kunnen maken op faciliteiten en/of vrijstellingen bij het examen.
In het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek staat over de samenwerking met de jeugdarts het
volgende beschreven:
12. Ziekteverzuim; samenwerking GGD (PO & VO)
Als school lukt het niet altijd om een duidelijk beeld te krijgen van de achtergronden van een
ziekmelding en ook de leerplichtambtenaar kan hier niet altijd mee uit de voeten. De ambitie is om
samen met de GGD een werkwijze te hanteren, waarbij de jeugdarts van de school beschikbaar is om
bij zorgwekkend ziekteverzuim door te vragen naar achterliggende problematiek. De jeugdarts treedt
daarbij op als “de bedrijfsarts” voor de leerlingen van de school in nauwe samenwerking met de
mentoren/leerlingenbegeleiders van de school, de leerplichtambtenaar en het zorg- en adviesteam
van de school. De jeugdarts zal betreffende leerling eventueel samen met de ouders/verzorgers
oproepen. In een gesprek wordt geprobeerd het probleem helder te krijgen, waarna advisering en zo
nodig verwijzing volgt.
(….)
Wanneer melden?
Een leerling wordt gemeld bij het volgende ziekteverzuim:
langdurig, d.w.z. 2 weken aaneengesloten ziek of;
frequent, d.w.z. 4e maal ziek gemeld binnen een lopend schooljaar.
Tenzij er een afdoende verklaring voor het ziekteverzuim is. Onder dit laatste kan verstaan worden
een ziekenhuisopname. Echter ook in dit soort gevallen kan het goed zijn het gesprek met leerling en
ouders aan te gaan, omdat de leerling wel een substantieel aantal lessen mist. Zeker bij een
chronische aandoening verdient het aanbeveling om het ziekteverzuim goed te registreren en te
controleren. Ongemerkt gaat het hier vaak snel over veel afwezigheid.
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