
       

Het Centrum voor Jeugd en 

Gezin is dé plek in de gemeente 

Beemster waar u als ouders/

verzorgers terecht kunt voor 

advies, begeleiding en hulp bij 

de opvoeding van uw kind. 

Vanaf het moment dat uw kind 

geboren is totdat het 

volwassen is. Maar u kunt óók 

al tijdens uw zwangerschap 

naar het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. 

Belangrijke adressen

tijdens zwangerschap en in de kraamtijd

Uw kind 

staat centraal!

Informatie voor 
aanstaande ouders

Algemene informatie Centrum voor Jeugd en Gezin, telefonische bereikbaarheid
Voor alle vragen over gezondheid, voeding, gedrag en opvoeding van kinderen en jeugd is het 
Centrum voor Jeugd en Gezin bereikbaar van 8.30 - 16:30 uur op nummer 0299- 457096

Locatie en inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin
Wijkcentrum Middelwijck  Prinses Beatrixpark 54, 1462 JH Middenbeemster
Inloopspreekuur elke maandagmiddag van 13:00 - 14:00  uur

Verloskundigen
• Verloskundige Centrum Waterland & Geboortehotel
 Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend
 0299-457909  • www.geboortehotel.nl 

• Verloskundigenpraktijk Purmerend  Melbournestraat 2 D, 1448 NH Purmerend
 0299-373718  • www.verloskundigenpraktijkpurmerend.nl

• Huisartsenpraktijk Kemper T. de Coenestraat 3, 1462 KR Middenbeemster
 0299- 681455  • www.kemper.praktijkinfo.nl 
  (Pre-conceptief consult, begeleiding van zwangeren tot 35 weken en controles na de bevalling) 

• HuisartsenpraktijkVan Brussel Rijperweg 103, 1462 MG Middenbeemster
 0299- 681355  • www.huisartsvanbrussel.praktijkinfo.nl
  (Algemene advisering bij zwangerschappen, geen zwangerschapsbegeleiding) 

Kraamorganisaties
• De Kraamvogel NW BV Kaagweg 1, 1741 LC Schagen  
 0900-5151575  • www.dekraamvogel.nl

• Leanbh Kraamzorg Egstraat 25, 1445 RP Purmerend
 0299- 771864  • www.leanbh.nl

• Zorggroep Millennium Kanga & Roe Gorslaan 10, 1441 RG Purmerend  
 0900-5652951   • www.kangaenroekraamzorg.nl

• Baby Moon  Zwaluwtong 52, 1141 KR Monickendam  
 0299-650203  • www.kraamzorgbabymoon.nl

• Take Good Care Herensingel 73, 2032 RT Haarlem  
 023-7511650  • www.takegoodcare.nl

Gemeente Beemster
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, huisartsen, diëtisten, 
maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, jongerenwerk en de 
gemeente Beemster samen

Websites

www.opvoedwegwijzer.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.cjgbeemster.nl



Om u de ondersteuning te bieden die u nodig heeft, werken in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) verschillende zorgverleners samen: verloskundigen, 

kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (oftewel het consultatiebureau, 

jeugdartsen en -verpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en 

pedagogen) diëtisten, maatschappelijk werk, MEE en Bureau Jeugdzorg. Het 

CJG werkt nauw samen met de peuterspeelzalen en het basisonderwijs. 

Zwangerschap
Tijdens uw zwangerschap kan de verloskundige veel vragen 
beantwoorden. Maar soms heeft u behoefte aan meer informatie. U wilt 
bijvoorbeeld weten wat u allemaal nodig heeft voor uw baby. Daarom kunt 
u ook al tijdens uw zwangerschap voor informatie en advies naar het CJG.  
U maakt dan een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Die kan bij u 
thuis komen, maar u kunt ook op het CJG afspreken. Een korte vraag 
kan ook telefonisch beantwoord worden. Voor een afspraak of een 
vraag belt u met: 0299 - 457096. 

 

Kraamtijd
Meteen na de geboorte van uw baby 
geeft uw verloskundige gegevens door 
over uw zwangerschap en bevalling 
aan het CJG. De kraamverzorgster 
en de jeugdverpleegkundige zijn zo 
helemaal op de hoogte van eventuele 
bijzonderheden. Zij weten precies waar 
ze bij u of uw kind op moeten letten. 
Zo kunnen zij de optimale zorg bieden. 

In uw kraamtijd komt een medewerker van de jeugdgezondheidszorg 
bij u langs. Zij test het gehoor van uw baby. Ook neemt ze bij uw baby 
een beetje bloed af (hielprikje) om te controleren op bepaalde ziekten.

Voor meer informatie over de gehoortest: www.nsdsk.nl
Voor informatie over het hielprikje: www.rivm.nl/rvp

De eerste jaren
Vooral in het eerste jaar gaat u regelmatig met uw kind naar het 
consultatiebureau in het CJG. Een arts en een jeugdverpleegkundige 
kijken of uw kind goed groeit en zich goed ontwikkelt. Daarnaast krijgt 
uw kind inentingen tegen verschillende ziekten en kunt u vragen stellen 
over de opvoeding. 

Voor meer informatie over de inentingen: 
www.rivm.nl/rvp

Inloopspreekuur
U kunt met vragen ook altijd terecht op de 
inloopspreekuren van de jeugdgezondheidszorg 
in het CJG. U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken. Als u voor vragen over opvoeding wat 
meer tijd nodig heeft, kunnen we zorgen voor 
een vervolgafspraak op het opvoedspreekuur.

Kinderen van 4 tot 12 jaar
Als uw kind 5 jaar en 11 jaar is krijgt het een 
uitnodiging om in het CJG voor een controle langs te komen. Natuurlijk 
kunt u wanneer u vragen heeft over de opvoeding of ontwikkeling van 
uw kind tussendoor contact opnemen met het CJG voor een afspraak. 
Voor een afspraak of vraag belt u met: 0299 - 457096. 

“Zal ik thuis bevallen of beter 
in het ziekenhuis?”

“Hoe regel ik kraamzorg?”

“En als de borstvoeding straks 
niet wil lukken?” 


