
 

  

 

 

 

 

Centrale zorgverlener Ietske stelt zich voor 

Mijn naam is Ietske de Bray en vanaf januari 2022 vervul ik de  

rol van de centrale zorgverlener vanuit Kind naar Gezonder 

Gewicht (KnGG).  

Ik werk nu acht jaar als jeugdverpleegkundige bij de 

jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden in Alkmaar. 

Hierin heb ik al ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen 

en gezinnen.  

 

Het hebben van een gezond gewicht en een gezonde 

leefstijl is niet altijd makkelijk. Misschien hebben jullie  

al veel geprobeerd als gezin, maar lukt het nog niet 

helemaal om deze gezonde leefstijl vol te houden. 

 

Ik ga graag met jullie in gesprek over wat belangrijk is voor jullie, 

in je leven en leefstijl, en wat je zou willen veranderen. Door dit 

samen te bespreken kom je er achter wat voor jullie echt 

belangrijk is. Samen onderzoeken we welke stappen jullie willen 

en kunnen zetten, om je leefstijl zo gezond mogelijk te maken.  

Als je merkt dat het lastig is om stappen te zetten, dan denk ik 

met jullie mee. Soms kunnen het kleine dingen zijn en soms wat 

grotere dingen. Samen zoeken we naar een oplossing of goede 

ondersteuning. Ik kan jullie helpen in het leggen van contact met 

andere mensen, die jullie zouden kunnen helpen, zodat je 

voldoende steun hebt om te werken aan een gezonde leefstijl en 

dat jullie daarin zoveel mogelijk plezier beleven.  

 

Wil je weten of ik jullie kan begeleiden als centrale zorgverlener?  

Kijk dan Gezond opgroeien - CJG Alkmaar 

 

Ook kan je voor andere vragen over leefstijl, groei, voeding of 

andere vragen over een kind of jullie als gezin contact opnemen 

met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden.  

Het telefoonnummer is: 088-01 00 550. 

 

Ietske de Bray 

Jeugdverpleegkundige en  centrale zorgverlener KnGG 

centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl  

‘Mijn droom is dat in heel 

Alkmaar centrale 

zorgverleners kunnen 

worden ingezet. Want 

ieder kind heeft het recht 

om door een gezonde 

leefstijl lekker in zijn vel te 

zitten!’ 

 

 

 

 

 

De aanpak in het kort 

Kind naar Gezonder Gewicht 

biedt passende 

ondersteuning en zorg aan 

kinderen met overgewicht of 

obesitas. Deze aanpak 

kenmerkt zich door de 

nauwe samenwerking tussen 

professionals uit zowel het 

zorg- als sociaal domein.  

Eén centrale zorgverlener 

coördineert het 

begeleidingstraject en bouwt 

een vertrouwensband op 

met het kind en het gezin. 

Samen met andere 

professionals zetten zij zich 

in om de gezondheid van het 

kind te verbeteren. 

Daarnaast is er ook aandacht 

voor de kwaliteit van leven 

op korte en lange termijn. 

 

 

https://cjgalkmaar.nl/themas/gezond-opgroeien/
mailto:centralezorgverleneralkmaar@ggdhn.nl

