Randvoorwaardelijke implicaties voor de JGZ
Multidisciplinaire richtlijn Richtlijn Borstvoeding
In dit document wordt beschreven welke veranderingen en aanpassingen worden verwacht dankzij
de invoering van deze 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? Omdat dit
een implementatietoolkit product is van het NCJ, ligt de focus op de randvoorwaardelijke
implicaties voor de JGZ.
Tabel 1 Mate van verandering en aanpassing Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding

Mate van verandering/aanpassing
Verandering in professioneel handelen
Benodigde praktische en organisatorische aanpassingen
Benodigde financiële middelen

Nauwelijks

Enigszins

Groot

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.

De richtlijn bouwt voort op kennis die aanwezig is bij de JGZ-professionals. Begeleiding van de
moeder die borstvoeding geeft, staat centraal. Ook de route van verwijzing naar partners die
betrokken zijn rondom de borstvoeding, is in grote lijnen bekend.
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.

Binnen de JGZ-organisatie is het nodig om na te gaan of het kennisniveau met betrekking tot
borstvoeding van professionals voldoende is. Het wegen op alle contactmomenten binnen de JGZ
houdt in dat alle jeugdverpleegkundigen tijdens het 2e-weeks huisbezoek beschikking dienen te
hebben over een goedgekeurd weeginstrument.
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.

De kosten voor het implementeren van de richtlijn zijn verbonden aan onderstaande activiteiten:
● kennisname van eventuele nieuwe informatie in de richtlijn
● eventuele afspraken maken met ketenpartners die betrokken zijn bij de zorg voor
borstvoeding
Kosten kunnen gereduceerd worden en het gebruik van de richtlijn kan verbeterd worden indien
de betrokken ketenpartners regionaal de krachten bundelen.

