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Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven: 

• Bestuurslid NCJ

• Medisch adviseur GGD HvB 



Uniform Basistakenpakket JGZ 2002 

+

Maatwerk Basistakenpakket JGZ 2002 

+ 

Pubercontactmoment

+

Inhoudelijke aanvullingen

=

Basispakket JGZ 2015 (WPG)



Specifieke programma’s voor 
opvoedondersteuning

Bv Voorzorg en Stevig Ouderschap, KIES, 
Triple P niveau 4, 10-gesprekken model

(vallen onder Jeugdwet, beleidsvrijheid 
gemeenten)



Taken JGZ

1.Alle kinderen in beeld

2.Vaccineren

3.Versterken eigen kracht en normaliseren

4.Toeleiden naar Zorg

5.Samenwerken

6.Beleidsinformatie leveren



JGZ 0-4 jaar 
• via consultatiebureaus in de wijk

JGZ 4-12:
• Centrale planning

• Screening door teamassistente op school

• Vragenlijst ouders 5/6 jaar

• Informatie school

• Onderzoek op indicatie

JGZ 12-19 jaar
• Centrale planning

• Vragenlijst en lengte gewicht op school

• (pubercontactmoment)



Integrale JGZ 0-19 jaar

Versterken samenwerking JGZ-team

Aansluiting bij ontwikkelingen transities

Optimalisering zorg 

Optimaliseren planning

Kosteneffectiviteit vergroten



1. Basiscontactschema (m.n. taak 1 en 2)

2. Zorg op maat (m.n. taak 3 en 4)

3. Samenwerking (taak 5 de Winter)

4. Beleidsinfo (taak 6 de Winter)



Wel:

• Gewone opvoedsituatie en opvoedspanning

• Hulp inschakelen bij –nood en – crisis

• Universele en selectieve preventie

• Licht ambulante ondersteuning

Niet:

Intensief ambulante 

ondersteuning



Gewone 

opvoedingssituatie

Opvoedingsspanning Opvoedings-crisis Opvoedings-nood

Opvoedingsvragen zijn 

naar tevredenheid op 

te lossen

Opvoedingsvragen niet 

soepel oplosbaar

Problemen worden 

acuut / escaleren

Problemen zijn 

hardnekkig en 

complex

Geen echte problemen Vragen worden tot 

problemen

Ouder kan het niet 

meer aan, ambivalent 

tegenover kind

Ouders voelen zich 

machteloos / situatie 

lijkt onoplosbaar

Ouder voelt zich 

competent

Ouder is onzeker, doe 

ik het fout?

Gevoel van 

incompetentie / 

onmacht

Relatie ouder en kind 

is ernstig verstoord

Behoefte aan 

informatie vanuit 

interesse

Behoefte aan info en 

advies vanuit 

onzekerheid

Ad hoc oplossingen 

nood-sprongen. 

Sterke behoefte aan 

steun

Opvoedingshandelen 

inadequaat, negatieve 

spiraal

Steun eigen netwerk 

voldoende

Steun eigen netwerk 

niet altijd voldoende

Steun eigen netwerk 

vaak onvoldoende; 

hulp van buitenaf 

wenselijk

Steun eigen netwerk 

afwezig of averechts, 

professionele hulp is 

nodig om er uit te 

komen

Kousemaker en Timmers-Huigens (1985)





Basiscontactschema borgt:

• Richtlijnen JGZ

• RVP

• Universele en selectieve preventie

Keuze voor beperkt schema; aanvullingen 
op maat



• Uitvoering basiscontactschema JGZ door JGZ-
professionals; praten met i.p.v. praten over

• Doorlopende lijn 0-12 (en 0-19 waar mogelijk)

• JGZ-team in the lead

• bij planning en organisatie, 

• zorg op maat 

• samenwerking

• JGZ dichtbij kinderen (en ketenpartners):
• JGZ 0-12 jaar in de wijk

• Vanaf 12 op school



Basiscontactschema 0-1 jaar

3-7 dg huisbezoek neonatale screener

2 weken huisbezoek jeugdverpleegkundige

4 weken jeugdarts en teamassistente

8 weken jeugdverpleegkundige en teamassistente

3 maanden jeugdarts en teamassistente

4 maanden jeugdverpleegkundige en teamassistente

6 maanden jeugdarts en teamassistente

8 maanden jeugdverpleegkundige en teamassistente

11 maanden jeugdarts en teamassistente



Basiscontactschema 1-12 jaar

15 maanden jeugdverpleegkundige en teamassistente

2 -2 jaar 3 maanden3 jeugdarts en teamassistente

3 jaar 4 maanden- 3 jaar 6 maanden 

jeugdverpleegkundige en teamassistente

5-6 jaar jeugdarts en teamassistente

9-10 jaar jeugdverpleegkundige en teamassistente 

(inclusief vaccinatie DTP/BMR)



Basiscontactschema 13-19 jaar

13-14 jaar teamassistente (klas 2) 

(praktijkschool en LWOO jeugdverpleegkundige en 

jeugdarts)

14+ Pubercontactmoment 



Op JGZ-locatie/consultatiebureau jeugd

Door vast JGZ-team 0-12 (19) jaar: 
teamassistente, jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige

Voor- en nabespreking JGZ-team

Consult 20-25 minuten per kind



• 2-12 jaar algemene vragenlijsten ouders 
ter voorbereiding consult

• Op indicatie SDQ en AVL (ADHD Vragen 
Lijst)



Consult of gesprek op indicatie 0-19 jaar
•Extra onderzoek of gesprek op locatie

•Onderzoek nieuwkomers

•Kortdurende begeleiding

•Toegeleiding naar zorg

•Inhaalvaccinaties

•Mail/telefoon

•Voorlichting op maat

Huisbezoek

•Prenataal

•0-12 jaar

Inloopspreekuren 0-12



1. Sociale domein c.q. jeugdzorgdomein

2. Gezondheidszorg

3. (voor-) School

4. Casusbesprekingen

Lokale invulling gewenst. 



Intern GGD rol arts M&G in de wijk?
• Jeugdmonitor

• Kidos

• Ervaringen professionals

Extern rol epi’s bij bundelen cijfers?
• CBS

• Zorginstellingen

• SCP

• Kinderen in tel etc

Wens gemeenten
• beheersing jeugdzorgstromen



Ervaringen koplopers:

• Meer contact met ouders

• Meer contact met kinderen

• Evenveel contact met school

• Start contact met school al voor 4e verjaardag

• Minder administratieve rompslomp

• Ruimte voor lokale invulling

• Sterker team door inbreng 0-4/4-19

• Enthousiasme bij JGZ-locatieteam, ouders, 
scholen, gemeenten



Pluspakket JGZ 2015

• Voorzorg

• Stevig Ouderschap

• KIEN

• Spreekuur CJG

• 10 gesprekken model

• Gezonde school

• Prematurenpoli

• Ketencoördinatie Zorg voor jeugd


