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Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 

bedrijven: 

∗ Bestuurslid NCJ

∗ Medisch adviseur GGD HvB 

Disclosure belangen spreker 
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JGZ naar WPG en Jeugdwet



∗ Alle kinderen in beeld

∗ Monitoring en signalering

∗ Screening en vaccinaties

∗ Tijdig hulp inschakelen

Behoud sterke punten van de JGZ



∗ Cultuuromslag

� Versterk de kracht van jongeren / ouders om gezond op te 
groeien en op te voeden.

� Normaliseren

∗ Samenwerking andere domeinen

∗ Leveren van beleidsinformatie en advies ten behoeve 
van public health.

Versterk de JGZ door



De jeugdgezondheidzorg

1.Heeft alle kinderen in beeld

2.Vaccineert volgens het Rijksvaccinatieprogramma

3.Versterkt de kracht van ouders/jongeren en 
normaliseert

4.Signaleert problemen en schakelt tijdig hulp in

5.Werkt samen

6.Levert beleidsinformatie

6 Taken  JGZ in basispakket



De Jeugdgezondheidszorg:

∗Ziet kinderen regelmatig en volgt ze tijdens het 
opgroeien

∗Monitort groei en ontwikkeling individuele kind 
(lichamelijk, psychisch, sociaal en cognitief)

∗Doet gezondheidsonderzoek en screent

∗Beoordeelt de brede context van kind en omgeving

∗Monitort de gezondheid van alle kinderen

Taak 1 Alle kinderen in beeld



Contact met ouders en kinderen, 
scholen, ketenpartners

Alle kinderen in beeld



Screeningen

Alle kinderen in beeld



Ontwikkeling in breed perspectief

Alle kinderen in beeld



Aandacht voor risico’s

Alle kinderen in beeld



Wikken en wegen

∗ Draagkracht/draaglast

∗ Ontvangen zorg en 
zorgbehoefte

∗ Inschatten 
voorlichtingsbehoefte

Alle kinderen in beeld



De jeugdgezondheidszorg

∗Voert het Rijksvaccinatieprogramma uit

Taak 2 Vaccineren



De jeugdgezondheidszorg:

∗Steunt ouders en jongeren bij opvoeden en gezond 
opgroeien

∗Geeft preventieve voorlichting en advisering 
(individueel en/of in groepen)

∗Normaliseert en stelt gerust door gesprek, 
voorlichting, advies, begeleiding en instructie

Taak 3 Versterken kracht ouders en 
jongeren

Versterken kracht ouders en jongeren



Gezondheidsbevordering

∗ (Borst)voeding

∗ Overgewicht/ondergewicht

∗ Voedselovergevoeligheid

∗ Vitamine D en K

∗ Veilig slapen

∗ Veiligheid

∗ Voorkeurshouding

∗ Meeroken

∗ Gebitsverzorging

∗ Middelengebruik:

∗ Alcohol

∗ Roken

∗ Drugs/cannabis

∗ Leefstijl

∗ Sport en bewegen

∗ Seksueel gedrag

∗ internet

Versterken kracht ouders en jongeren



∗ Aandacht voor internetgebruik

Nieuw in het basispakket

Versterken kracht ouders en jongeren



∗ Psychosociale problemen en opvoedvragen

∗ Opvoedproblemen en kindermishandeling, VGV en 
shaken baby

∗ Weerbaarheid kinderen en jongeren o.a. pesten, 
discriminatie en geweld

Voorkomen problemen

Versterken kracht ouders en jongeren



De jeugdgezondheidszorg:

∗Signaleert problemen en behoeften kind 

∗Signaleert bevorderende en bedreigende 
ontwikkelingen gezin en omgeving

∗Beoordeelt of extra hulp nodig is

∗Vraagt hulp erbij of verwijst

∗Grijpt zo nodig in als de veiligheid in het geding is

∗Volgt kind en gezin tijdens en na hulp

Taak 4 Problemen signaleren en tijdig 
hulp inschakelen 
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∗ Disbalans draagkracht/draaglast  en 
zorgbehoefte/zorg

∗ Gezondheidsbedreigingen gezin en omgeving

Wanneer hulp inschakelen?

Problemen signaleren en tijdig hulp inschakelen 



∗ Tijdig signaleren en hulp inschakelen bij school- / 
ziekteverzuim/schooluitval

Nieuw in het basispakket

Problemen signaleren en tijdig hulp inschakelen 



Taak 5 Samenwerken

JGZ werkt samen in 3 domeinen

∗ Sociaal domein/ jeugddomein gemeenten

∗ Gezondheidszorg

∗ Onderwijs 

(inclusief voorschool)

Samenwerken



Taak 5 Samenwerken in het sociaal 
jeugddomein

∗ Gemeentelijke regie
∗ Transities en transformatie
∗ CJG’s, frontlijnteams, sociale wijkteams, basisteams, 

diagnostische teams
∗ O.a. AMW, MEE, BJZ, Jeugdzorgaanbieders, GGZ, HA, IVH

Samenwerken



Taak 5 Samenwerken

Gezondheidszorg
∗ Unieke positie JGZ/jeugdarts 

∗ Keten rondom de geboorte gezonde kind 
(gynaecoloog/verloskundige, kraamzorg, HA/KA)

∗ Eerstelijnszorg (HA en paramedici)

∗ Tweedelijnszorg (kinderartsen, overige medisch 
specialisten en instellingen)

Samenwerken



Taak 5 Samenwerken

Onderwijs

∗ Voorschool (KDC, PSZ)

∗ Basisonderwijs

∗ Voortgezet onderwijs

∗ MBO?

Samenwerken



∗ Monitort (ddJGZ) de gezondheid van de jeugd , signaleert 
en onderzoekt trends 

∗ Adviseert op basis daarvan gemeenten en ketenpartners
Opvoed- en gedragsproblemen JGZ

Leveren beleidsinformatie



De jeugdgezondheidszorg:

1.Heeft alle kinderen in beeld

2.Vaccineert volgens het Rijksvaccinatieprogramma

3.Versterkt de kracht van ouders/jongeren en 
normaliseert

4.Signaleert problemen en schakelt tijdig hulp in

5.Werkt samen

6.Levert beleidsinformatie

Samenvatting basistaken JGZ



http://www.youtube.com/watch?v=E_SwJq-
fkaA&feature=player_embedded

Film NCJ


