Inventarisatie naar gebruik van interventies onder JGZ organisaties
Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van (erkende) interventies en de
wensen van JGZ-organisaties ten aanzien van (door)ontwikkeling van en
ondersteuning bij interventies, heeft het NCJ medio 2018 een inventarisatie
gedaan onder JGZ-organisaties. 27 van de 44 organisaties hebben gereageerd op
deze uitvraag.
Ingezette interventies
● Responderende organisaties geven aan dat 159 verschillende interventies worden
ingezet door de JGZ. Doordat JGZ-organisaties vaak onderdeel uitmaken van een GGD of
CJG (integraal wijkteam), is niet altijd duidelijk of de interventies JGZ-specifiek zijn cq.
welke rol de JGZ hierin speelt. S
 ommige interventies zijn enkel lokaal of regionaal
beschikbaar. N
 aast interventies worden ook andersoortig aanbod, als werkwijzen of
samenwerkingsafspraken genoemd.
● 55 van die 159 genoemde interventies zijn door de Erkenningscommissie Interventies
erkend (35%) op één van de vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens: eerste
aanwijzingen, goede aanwijzingen of sterke aanwijzingen.
● De 55 genoemde erkende interventies kunnen onderverdeeld worden in interventies die
door JGZ-professionals uitgevoerd (kunnen) worden en interventies waarnaar de JGZ
regelmatig verwijst.
● Van de 55 genoemde erkende interventies is het merendeel erkend op het niveau goed
onderbouwd (82%).
● Niet beoordeeld, niet erkend of ont-erkend betekent niet dat er geen positieve
praktijkervaringen zijn of dat er geen onderzoek is gedaan naar de uitvoering of
effectiviteit van de interventie. De interventie is niet beoordeeld door de
Erkenningscommissie Interventies, kan (nog) niet voldoen aan de criteria voor erkenning
of is eerder erkend geweest maar niet opnieuw beoordeeld of erkend (diverse redenen
mogelijk).
● Het figuur hieronder geeft een beeld van erkenning van de genoemde interventies.

Wensen ten aanzien van werken met interventies
Ook is geïnventariseerd welke (door)ontwikkel- en ondersteuningswensen JGZ-organisaties
hebben ten aanzien van interventies. Voorbeelden van interventie overstijgende wensen zijn:
● Meer onderzoek naar interventies
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Meer kennis over verschillende onderwerpen (ook voor ouders), zoals de effectiviteit van
prenatale huisbezoeken, ouderbetrokkenheid bij ontwikkelingsstimulering op de
voorschool, breinontwikkeling en de invloed van digitale devices op de kindontwikkeling.
Ontwikkeling van nieuwe (digitale) interventies op thema’s als positieve gezondheid of
pesten.
Interventies die goed bij de JGZ passen, zouden landelijk beschikbaar en financieel
haalbaar moeten zijn voor de JGZ-organisaties.
Praktische ondersteuning in het erkenningstraject van een interventie door de
Erkenningscommissie Interventies.

Wensen die specifiek voor een interventie gelden zijn in te delen in de categorieën:
● Inhoudelijke doorontwikkeling van een interventie, zoals toepassing bij andere
leeftijdsgroepen of het vaststellen van de werkzame elementen.
● Inhoudelijke doorontwikkeling met betrekking tot verbinding met andere interventies of
richtlijnen.
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