Kosten
De kosten van het Jeugdteam Kompas worden vergoed door
de zorgverzekeraar en/of de gemeente.
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Hoe werkt het?
Als een ouder of een zorgverlener een vraag heeft
over de ontwikkeling of gezondheid van een kind dan
kunnen ze contact opnemen met een zorgverlener van
het Jeugdteam Kompas. Samen met de ouders kijkt de
zorgverlener of het nuttig is om andere zorgverleners erbij
te vragen, en zo ja welke. Zodra dit duidelijk is, wordt
een afspraak gemaakt met de ouders en het kind in het
Gezondheidscentrum Kompas. Bij die afspraak zijn meerdere zorgverleners aanwezig. Soms tegelijk, en soms na
elkaar. We kijken elke keer wat prettig is voor het kind en
de ouders. Na de afspraak zullen de zorgverleners samen
overleggen over wat ze gezien en gehoord hebben. Samen
geven ze daarna een advies aan de ouders.

Aanmelden & vragen
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor het
Jeugdteam Kompas? Neem dan contact met ons op via
één van de betrokken zorgverleners
(zie www.gckompas.nl/jeugdteam-kompas) of via het
algemene emailadres: jeugdteam@gckompas.nl.
Bellen kan ook op nummer: 074 - 240 73 33. U krijgt dan de
doktersassistente van Huisartspraktijk Wind & Bruns aan
de telefoon. De jeugdarts of huisarts neemt contact met u
op om uw vraag te bespreken.

Geeft richting aan gezondheid
Jacques Perkstraat 1
inrit aan de Staringstraat
7552 JR Hengelo
074 - 240 73 33

jeugdteam@gckompas.nl
www.gckompas.nl/jeugdteam-kompas

het beste
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je kind!

Wat is Jeugdteam Kompas?
Het Jeugdteam Kompas is een groep zorgverleners die
allemaal met kinderen en hun ouders werken. Samen
kunnen we vragen over de ontwikkeling van kinderen
vanuit verschillende kanten bekijken en beantwoorden.
De volgende zorgverleners zitten in het Jeugdteam
Kompas:
• Jeugdarts (GGD Twente)
• Huisarts (Huisartsenpraktijk Wind & Bruns)
• Kinderfysiotherapeut (Fysiotherapie Kompas)
• Kinderergotherapeut (Ergo & ik)
• Kinderpsycholoog (Psychologiepraktijk Martine Spijker)
• Logopedist (Logopedie Direct)
• Kinderdiëtist (Diëtistenpraktijk Twente)
• Praktijkondersteuner huisartsen - Jeugd 			
(Huisartsenpraktijk Wind & Bruns)
• Orthopedagoog (GGD Twente)

,,
EEn aanspreekpunt
voor al mijn vragen
... Dat is fijn!

Vanaf maart 2017 start het jeugdteam Kompas.
Het jeugdteam Kompas is voor ouders met kinderen tussen
de 0 en 18 jaar waarbij er vragen zijn over de gezondheid en
ontwikkeling. We kijken dan met meerdere zorgverleners
naar de vraag en geven gezamenlijk een advies.

Voor wie?
Jeugdteam Kompas is bedoeld voor kinderen tussen de
0 en 18 jaar en hun ouders, waarbij er een vraag is over
de gezondheid of de ontwikkeling van het kind. Deze
vraag kan van de ouders komen of van een betrokken
zorgverlener, school of kinderopvang. Het gaat vaak om
vragen die niet heel makkelijk te beantwoorden zijn.
Soms omdat er meerdere problemen tegelijk zijn of als
het nog wat onduidelijk is, waar het antwoord gezocht
moet worden. Dan kijken meerdere zorgverleners samen
met de ouders naar het kind. Op die manier hopen we
in één keer een goed advies te kunnen geven over wat
er aan de hand is, wat je er aan kunt doen en op welke
manier.

