Verslag inspiratiesessie JGZ d.d. 21 november 2013
Publieke Zorg voor Jeugd  presentatie Marian van Leeuwen (de Jeugdzaak)  zie bijlage
Reacties uit de groep:
● Blij met notitie omdat discussie zich afspeelt op gebied van nieuwe Jeugdwet. Bezuinigingen jeugdzorg
hebben invloed op JGZ: dit brengt publieke zorg onder de aandacht.
● Opmerkingen over verbindingen: terecht dat ze apart genoemd worden omdat ze specifieke aandacht vragen.
● Verwarring over handelingsplicht, niet in overeenstemming met advies commissie De Winter.
Staatssecretaris Van Rijn geeft het volgende in zijn standpunt aan de Tweede Kamer aan: “Activiteiten die

niet voor alle kinderen en jongeren beschikbaar hoeven te zijn, worden niet opgenomen in het
basispakket. … Als het nodig is moet tijdig hulp ingeschakeld worden op grond van de
Zorgverzekeringswet of vanuit de voorgenomen Jeugdwet of Wpg. Jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen kunnen deze zorg, preventie en hulp wel uitvoeren indien hierover afspraken zijn
gemaakt met zorgverzekeraars of gemeenten.”
●

●

●
●

PZJprofiel is teamprofiel of individueel profiel: verenigen is mooi, maar er zijn nu nog geen professionals die
over alle kennis en competenties beschikken. Nu worden professionals samen gebracht in 1 team: leuk om
mee aan de slag te gaan en uit te proberen, geeft mogelijkheden en kansen.
Duurzame zorg en samenlevingsarrangementen: wat wordt hiermee bedoeld? Doorgaande lijnen, vooral 1
plan 1 gezin. Als kinderen doorverwezen worden naar gespecialiseerde zorg, vindt na verloop van tijd dan ook
weer afschaling plaats?
Kunnen we voor PZJ misschien ook een andere naam bedenken? Bijvoorbeeld ZPP: zelfstandige
professional publieke gezondheid?
JGZ is als een warme winterjas in de winter, zo vanzelfsprekend dat er niet over gesproken wordt binnen de
inrichting van het nieuwe jeugdstelsel.

Toelichting bij voorbeelden in de praktijk:

Amsterdam werkt met een breed preventief ouder en kindteam waarin ouder en kindadviseurs (OKA)
participeren. JGZ maakt integraal onderdeel uit van deze teams. Voor de leeftijdsgroep 04 is de
jeugdverpleegkundige de eerst aangewezene om als OKA te fungeren. Voor 412 en 1218 zijn dit de
schoolmaatschappelijk werkers en de pedagogen. In het licht van de ontwikkelingen is door de
gemeente al vragen gesteld in hoeverre JGZtaken overgenomen kunnen worden door andere
professionals en vice versa. De aansturing van de teams gebeurt door transitiemanagers van de
gemeente. De voorbereidingen voor het vormen van een corporatie zijn in volle gang; gekeken wordt
welke partners hierin gaan participeren.

Rotterdam gaat voor 9 deelgemeenten 45 wijkteams inrichten, bestaande uit generalisten die basishulp
verlenen. Er komen wijkteams voor volwassenen en voor 0 – 18, die later wellicht worden geïntegreerd.
JGZ maakt geen onderdeel uit van deze wijkteams, maar van het wijknetwerk. Het wijknetwerk is de
belangrijkste schakel in het eerder signaleren van problematiek, het inzetten van gerichte interventies
op de signalen, het uitvoeren van gerichte preventieve programma’s en het aanboren van eigen kracht
om de gezondheid en het welzijn te verbeteren. Het CJG vervult een spilfunctie in de uitvoering van het
nieuwe jeugdstelsel, gezien hun locatie in de wijk en laagdrempeligheid. Zij gaan de wijkteams
aansturen en de diagnoseteams faciliteren.

Zeeland heeft 3 verschillende pilots lopen, afgestemd op de populatie in de verschillende gebieden. Zo
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is er een pilot (Walcheren) in ontwikkeling voor een 0100 team, waarbij de jeugdverpleegkundige een
belangrijke rol krijgt. Naast basiszorg JGZ is het de bedoeling dat zij ook aanspreekpunt is en
verbindingsactiviteiten uitvoert voor alle publieke gezondheidsvelden (o.a. seksuele gezondheid,
infectieziekenbestrijding, OGGZ). In de pilot Terneuzen/Hulst staat het CJG centraal, waar JGZ
kernpartner en linking pin in is en veel van de ondersteuningsvragen binnen komen. In brede
schoolverband zijn er preventieteams waarin de JGZ ondersteuning biedt en hulp inschakelt wanneer
nodig. De preventieteams richten zich vooral op voorschoolse voorzieningen en onderwijs. In de pilot
Oosterschelderegio is een team geformeerd die een integrale aanpak gaat bieden voor multi probleem
gezinnen; dit gezien de veelheid en diversiteit van de geconstateerde problemen. JGZ zorgt voor de
verbinding naar de huisarts en voert JGZtaken uit, inclusief ondersteuning als intensieve kortdurende
begeleiding (34 gesprekken) en Triple P t/n niveau III.
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal werken met een jeugd en gezinsteam, aanvullend op het
basisteam van het CJG. Er is geen jeugdverpleegkundige of jeugdarts in opgenomen, wel een pedagoog
van de GGD. Er is een 2wekelijks specialistenoverleg ter consultatie en hier neemt de jeugdarts aan
deel en zorgt voor realisatie van zorgcoördinatie bij kinderen die gediagnosticeerd moeten worden. In
het CJGbasisteam werken jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Het jeugd en
gezinsteam is voor de zwaardere zorgvragen. Er wordt met integrale gezinsplannen gewerkt.
JGZverpleegkundigen voeren met ouders van baby’s van 6 maanden een gesprek om verdere
JGZondersteuning op maat te realiseren.

De visie op Publieke Zorg voor Jeugd wordt door het NCJ nog verder met ActiZ, GGD Nederland, de
beroepsgroepen en enkele hoofden JGZ besproken en medio februari voorgelegd aan het NCJ bestuur. Eind
februari zal de visie gepubliceerd kunnen worden.

Toolkit Basispakket JGZ  presentatie van Karin Boode (NCJ)  zie bijlage
Reactie uit groep:
●
Susan Potting: via www.tweedekamer.nl kun je de uitkomst van het Algemeen Overleg lezen..
●
Toezicht inspectie: meer richten op calamiteiten, minder thematisch toezicht , jeugd blijft belangrijk
aandachtspunt.
●
Toeleiding VVE valt onder een ander wettelijk kader.
●
Preconceptie en zwangerschap hoort niet bij het basispakket.
●
Onderwijs: voor mei moeten zij ondersteuningsplan klaar hebben. Zijn nu aan het zoeken naar vorm van
ondersteuning vanuit onderwijs. Karin geeft aan dat het NCJ een brochure Passend Onderwijs heeft
geschreven (via de ncjsite te downloaden). In de Kenniskring JGZ d.d. 2511 staat Passend Onderwijs ook
op het programma.
●
Het lijkt niet realistisch dat het Basispakket in zelfde tijd/financiën gedaan moet worden. Deze veranderingen
doen een beroep op flexibeler, slimmer werken en anders organiseren.
Begin februari vindt een toogdag plaats voor hoofden en managers JGZ. De eerste vier modulen van de toolkit
zullen dan online beschikbaar zijn via de NCJ website: visie & keuzen en kansen voor de JGZ, wettelijke kaders,
inhoud basispakket en uitvoeringsvarianten.
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Vragen en kennis uitwisselen:
PGO 10/groep 7:
GGD Amsterdam zoekt naar voorbeelden hoe PGO10 elders in het land wordt uitgevoerd. Is hierop al geïnnoveerd
cq geflexibiliseerd en hoe wordt aangesloten bij kind, ouder, leerkracht? Reacties van aanwezigen: les door
doktersassistenten in de klas, voedingsles over overgewicht (GGD Groningen), meten en wegen ook, ouders
leveren vragenformulier in, signaleringslijsten van leerkrachten. Alle kinderen door verpleegkundige gezien,
afhankelijk van klas wordt groepsles aangeboden, naast PGO. Twee profielen: achterstandskinderen (zwaardere
bezetting) en gewone scholen (gewone bezetting). Vragenlijst en SDQ standaard, sommige in aanmerking voor
extra aandacht. GGD Gooi en Vechtstreek: lengte en gewicht, SDQ, op indicatie wordt kind gezien, screening op
school.
Zorgcoördinatie
GGD Fryslan wil graag weten hoe men hier in het land mee om gaat. WestBrabant: Silvia Zandvoort (jeugdarts)
hierover benaderen; zij schijnt al veel op dit onderwerp te doen/bereikt te hebben (NB: in het Tijdschrift voor Sociale
Geneeskunde nr 1 2013 is een artikel verschenen van GGD West Brabant over Ketencoördinatie door de JGZ).
Er is begripsverwarring over zorgcoördinatie: wat wordt hieronder precies verstaan? Dit wordt meegenomen in de
toolkit JGZ Basispakket (definitie, inventariseren voorbeelden, financiering, meerwaarde voor JGZprofessional).
PGO groep 2
Gevraagd wordt of het contactmoment PGO2 ook vervroegd zou kunnen worden, zodat evt. het vervroegen zodat
eventueel het 4jarig consult kan vervallen. Doet iemand het op een andere manier, ervaring?
Bij GGD Gooi en Vechtstreek lopen verschillende pilots en is men aan het kijken of PGO3,9 kan vervallen.
Innovatieplatform
In het hele land lopen veel pilots en doet men ervaringen op tav flexibilisering. Belangrijke vraag is: hoe deel je
deze kennis en ervaringen met elkaar, zodat van elkaar geleerd kan worden en niet iedereen het wiel aan het
uitvinden is. Het NCJ heeft op Google Plus een Innovatieplatform JGZ ingericht waar de informatie voor iedereen
beschikbaar is. Google plus biedt heel eenvoudig (en goedkoop) faciliteiten hiervoor. Je hebt wel een GooglePlus
account nodig (vaak gekoppeld aan gmailaccount). Tijdens het jaarcongres zal er ook een speedworkshop
Google Plus gegeven worden en is Koen Hartog aanwezig om je te helpen een account/profiel aan te maken. Het
komende jaar verschijnt nadere informatie hierover.
Datum volgende inspiratiesessie
Dinsdag 11 februari 2014, 14.0017.00 uur
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