
 
 
Randvoorwaardelijke implicaties  JGZ-richtlijn Depressie 
 
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 Depressie 

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 de uitvoering van de richtlijn is het essentieel dat de JGZ-professional geschoold wordt in: 
- De risicofactoren en beschermende factoren bij depressie 
- De signalen en symptomen van depressie 
- Afnemen van de specifieke anamnese bij depressie bij de jeugdige of de ouders 
- Inschatting van de ernst van depressie problematiek 
- Psycho-educatie bij depressie 
  
Voor de uitvoering van de richtlijn is het essentieel dat de JGZ-professional geïnformeerd wordt of 
zichzelf informeert over: 
- De screeningsinstrumenten voor depressie: de CDI en eventueel de CES-D 
- De verschillende geïndiceerde preventieve interventies voor de aanpak van depressieve klachten, 
ook bij schoolverzuim 
- Wie de ketenpartners in de regio zijn 
- Welke informatie overgedragen wordt bij en na verwijzing 
 

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.  
Aanpassingen worden niet verwacht. Mogelijk dat aanpassingen door de praktijktest gesignaleerd 
worden. 
 
 

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.  
Financiële middelen voor de scholing van JGZ-verpleegkundigen en JGZ-artsen.  



 
 
Toelichting voor het invullen 
 
In het document randvoorwaardelijke implicatie wordt aangegeven welke veranderingen en 
aanpassingen worden verwacht dankzij de invoering van de nieuwe JGZ-richtlijn.  
Het gaat om de onderstaande aspecten.  
 

1. Mate van verandering in professioneel handelen  
Geef hier aan wat het verschil is tussen de huidige werkwijze en de werkwijze die wordt 
beschreven in de richtlijn. Hoe groter het verschil hoe meer bijscholing nodig zal zijn.  
 
 

2. Mate van benodigde praktische en organisatorische aanpassingen 
Hier gaat het om welke organisatorische aanpassingenJGZ-organisaties in gang moeten 
zetten om ervoor te zorgen dat JGZ-professionals de richtlijn kunnen uitvoeren. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanstellen van een aandachtsfunctionaris of de te verwachten 
knelpunten die om een organisatorische aanpassing vragen.  
 
 

3. Mate van benodigde financiële middelen  
Bovenstaande punten zijn van invloed op de benodigde financiële middelen (ook voor 
eventuele extra menskracht en tijd). Het is handig vooraf een inschatting te maken van of de 
invoering van de richtlijn JGZ-organisaties weinig, gemiddeld of veel extra financiering zal 
kosten welke zaken of activiteiten dit betreft.  
 


