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Kinkhoestvaccinatie voor zwangere 

vrouwen vanaf 22 weken 

Vanaf 16 december 2019 is het mogelijk om 

binnen het rijksvaccinatieprogramma een 22 

weken-vaccinatie (difterie, kinkhoest, tetanus) te halen vanaf de 22ste week van je 

zwangerschap. Dit betekent dat je kindje vanaf de geboorte beschermd is tegen 

kinkhoest en er voor het kindje één vaccinatie vervalt. Klik hier voor meer informatie. 

 
Wist je dat.... 

er in Oldebroek specifieke aandacht is 
voor jong volwassenen?  
‘Geen jongere tussen wal en schip’. Dit 
is waar de gemeente voor wil gaan. 
Ongeveer 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar bevindt zich in 
kwetsbare positie door problemen op één of meer leefgebieden. Het kan gaan om 
schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, vluchteling zijn, 

verslaving, geen werk, school- uitval of een achterstand in de ontwikkeling. Lees hier 
verder als je meer informatie wilt. Ben je zelf een jongere en zou je wat meer informatie 
willen? Je kan altijd even contact opnemen met de contactpersonen Suzan en Dirk Jan 
van het CJG 
 

 
Wie werken er bij het CJG?          

Dit keer stelt Fieke zich voor: 

Hoe kunnen ouders met elkaar in contact komen en elkaar helpen? 

Welke stap is er nodig zodat het kind het fijner heeft op school? Zulke 

vragen maken mij enthousiast. Ik ben Fieke van Bruggen, getrouwd, 

moeder van 3 jongens en sinds 2015 werkzaam als jeugd- en 

gezinswerker. Ik vind het mooi om mee te denken in welke kleine 

stappen ouders zelf kunnen maken rond de zorgen over hun kind. Bij 

lichte opvoedvragen, en ook rond complexe problematiek. Hierbij 

neem ik mijn expertise en ervaring als gezinsbegeleider en 

orthopedagoog mee. 

 

 

Agenda  
  

Centering Parenting 
Vanaf februari 2020 start er 

een nieuwe groep. Klik hier 

voor meer informatie 

 
Alles is anders 
In het voorjaar start er een 

nieuwe groep voor kinderen 

van gescheiden ouders. 
Leeftijd 6 t/m 12 jr. 

Klik hier voor meer 

informatie 

 

Autismecafé 
Nieuwe data in Zwolle 

Klik hier voor meer 

informatie 
 

Omdat delen werkt! 
Wij zoeken jou om een blog 

te schrijven over jouw 

ervaringen met opvoeden en 

opgroeien.  

Klik hier voor meer 

informatie 

 
Blog 
Onze nieuwe blog staat 

online 

 

 

 

 
 

Heb je vragen? Neem 

dan contact op met ons 
038-6777889 
info@cjgoldebroek.nl 
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