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1. Publieke gezondheid

2. Wie vind je buiten de spreekkamer

3. Voorbereid op pad

4. Aan de slag!



Zorg redt levens, preventie generaties



Publieke gezondheid buiten de spreekkamer 
(Art 5 lid 2 WPG)

- het op systematische wijze volgen en signaleren van 
ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van 
gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren

- het ramen van de behoeften aan zorg
- het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van 

gezondheidsbedreigingen



Besluit publieke gezondheid:
Art 7 lid 2:
- Bij de werkzaamheden, bedoeld in (reeks artikelen) wordt waar 

nodig samengewerkt met onderwijs, voorschoolse 
voorzieningen, jeugdhulp, verloskundigen, kraamzorg, 
huisartsen en overige curatieve gezondheidszorg, buurtteams en 
andere relevante zorg- of hulpverleners.

Art 8:
- De op grond van de artikelen 3, 4 en 6 verkregen gegevens en de 

op grond van artikel 5 geraamde behoeften aan zorg worden 
systematisch geanalyseerd ten behoeve van het formuleren van 
collectieve maatregelen ter beïnvloeding van 
gezondheidsbedreigingen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024708/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024708/2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024708/2021-01-01


Eigenkracht als samenkracht; werken aan netwerken in een inclusieve samenleving







Preventiematrix

Schoolweigering
Thuiszitten
Uitval
Spijbelen
Geen diploma
Criminaliteit

Inzet op ontstane 
problemen

(Jeugd)zorg
Behandeling
Handhaving
Aanpak 
schoolweigering

Inzet op 
risicogroepen

(herhaald verzuim, 
chronischeziekte, 
mantelzorg, sociale 
context)
(M@ZL)

Inzet op 
aanwezigheid

Weerbaarheid 
Registratie
Normeren en 
normaliseren

Alle leerlingen zijn 
graag aanwezig op 
school en hebben 
een ononderbroken 
schoolloopbaan

15 5035



Ken de data Zuid Limburg

- 1 op de 6 kinderen jeugdhulp (1:8 NL)
- Zuid Limburg donkerblauw op 

willekeurige kaarten
- Gemiddelde VO-school: 1450 leerlingen. 

42 leerlingen hebben 3 uur jeugdarts-
inzet nodig. 

- Kostenvergelijk per jaar voor de 
beleidstafel: 

- 12000 voor een jeugdzorgtraject, 
- 14 euro per leerling VO voor M@ZL 

(uitvoeringskosten, excl eenmalige 
scholing).





Meer weten?

mweghorst@ncj.nl
mazl@ncj.nl

Mark Weghorst
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Disclosure M. Weghorst

(potentiële) Belangenverstrengeling 
• Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven. 
• Sponsoring of onderzoeksgeld.
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding.
• Aandeelhouder.
• Andere relatie, namelijk. 

Geen
• NCJ beheert M@ZL-

methodiek
• Geen
• Conform afspraak

• Neen
• Geen


