
      
  
      
  
                                                                                     

Inloopspreekuur Salut en GGD jeugdgezondheidszorg  
 
 “Het lijkt of mijn kinderen altijd ruzie hebben. Hoe pak ik dat aan?” 
“Hoe kan ik mijn kind helpen met zindelijk worden?” 
 “Iedere keer die grote mond als ik aan mijn dochter vraag of ze iets wil doen. Hoe moet ik daarmee 
omgaan?” 
 “Mijn zoon komt ’s avonds steeds uit bed. Wat kunnen we er aan doen zodat hij gewoon gaat 
slapen?”  
“Onze dochter vindt het lastig om aansluiting te vinden bij klasgenoten, hoe kan ik haar helpen?” 
“Onze kinderen willen graag sporten of op een clubje, maar we kunnen dit niet betalen.” 
“Wij gaan scheiden en we kunnen niet goed met elkaar overleggen over de kinderen.” 
 
Liane Feenstra, de jeugdverpleegkundige van GGD JGZ en Brenda van der Veen, de 
schoolmaatschappelijk werker van Salut, zijn 2 keer per maand op de school van uw kind van  
8.15 tot 9.15 uur. U kunt bij ons terecht voor tips en advies bij eenvoudige opvoedvragen zoals 
bijvoorbeeld slapen, eten, voeding, gedrag en ontwikkeling.  
Maar ook kan het gaan om problemen in de thuissituatie die invloed hebben op uw kind, problemen 
binnen de school of omdat u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft.  
 
U kunt ons ook bellen of mailen om uw vraag te stellen of om een afspraak met ons te maken. Wij 
kunnen een afspraak met u op school, bij ons op kantoor of bij u thuis maken.  
Er zijn geen kosten verbonden aan onze diensten.  
 

                                                         
 

 
Brenda van der Veen     Liane Feenstra 
Salut       GGD Twente 
06-54932789      06-10156634 
brenda@salut-welzijn.nl    l.feenstra@ggdtwente.nl 
maandag, dinsdag,     maandag t/m donderdag 
donderdag       
 

Datum Naam  Tijd 

7 januari  Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 

21 januari Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 

4 februari    Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 

25 februari Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 

10 maart   Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 

24 maart  Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 
7 april Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 
21 april Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 
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