
 
 
Randvoorwaardelijke implicaties  JGZ-richtlijn  “Psychosociale problemen” 
 
In dit document wordt beschreven welke veranderingen en aanpassingen worden verwacht dankzij 
de invoering van deze JGZ-richtlijn. Bijvoorbeeld wat is het verschil tussen de huidige werkwijze en 
de werkwijze die wordt aanbevolen in de richtlijn? Welke organisatorische aanpassingen zijn nodig 
om de richtlijn uit te kunnen voeren, wat zijn de benodigde financiële om dit te realiseren? 
 
Tabel 1 Mate van verandering en aanpassing JGZ-richtlijn Psychosociale problemen 

Mate van verandering/aanpassing Nauwelijks  Enigszins  Groot 
Verandering in professioneel handelen  x  
Benodigde praktische en organisatorische aanpassingen  x  
Benodigde financiële middelen  x  
 
Toelichting  

1. Mate van verandering in professioneel handelen  
Hierbij is gekeken naar het verschil tussen de huidige werkwijze en de werkwijze die wordt 
beschreven in de richtlijn. Hoe groter het verschil hoe meer bijscholing nodig zal zijn.  
 
Voor JGZ medewerkers zit de verandering met name in het signaleren. In de richtlijn wordt 
aanbevolen dat JGZ medewerkers één van de in de richtlijn genoemde signaleringsinstrumenten 
inzetten voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar, 4-7 jaar, 8-12 en 13-14 jaar. Deze instrumenten zijn nu nog 
niet overal voorhanden. Het is dus afhankelijk of en welk signaleringsinstrument wordt ingezet wat 
de mate van verandering is in het professioneel handelen. Bij basisschool kinderen gebruiken veel 
JGZ-organisaties al de aanbevolen instrumenten, maar bij 0-4 jarigen wordt er minder gebruik 
gemaakt van instrumenten.  Wanneer professionals nog geschoold moeten worden in een bepaald 
instrument vraagt dit meer verandering in handelen. 
 

2. Mate van benodigde praktische en organisatorische aanpassingen 
Hier wordt aangegeven welke organisatorische aanpassingen JGZ-organisaties nodig zijn om ervoor 
te zorgen dat JGZ-professionals de richtlijn kunnen uitvoeren of welke knelpunten te verwachten 
zijn die om een organisatorische aanpassing vragen.  
 
Indien een organisatie nog niet één van de genoemde signaleringsinstrumenten in gebruik heeft  is 
het nodig na aanschaf daarvan scholing en implementatie te organiseren en faciliteren. 
 

3. Mate van benodigde financiële middelen  
Bovenstaande punten zijn van invloed op de benodigde financiële middelen (ook voor eventuele 
extra menskracht en tijd). Het gaat hierbij om financiering voor onderstaande activiteiten of 
materialen.  
 
Indien nog niet beschikbaar wordt organisaties geadviseerd signaleringsinstrument(en) en 
eventueel ook interventies aan te schaffen. 
 
Zie ook hoofdstuk 5 van het TNO rapport ‘Resultaten praktijktest JGZ richtlijn psychosociale 
problemen’. In dit hoofdstuk zijn aanbevelingen opgenomen voor de landelijke implementatie van 



de JGZ-richtlijn psychosociale problemen.  


