Randvoorwaardelijke implicaties JGZ-richtlijn Lengtegroei
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 Lengtegroei
Mate van verandering/aanpassing
Verandering in professioneel handelen
Benodigde praktische en organisatorische aanpassingen
Benodigde financiële middelen

Nauwelijks
X

Enigszins
X
X

Groot

Toelichting
1. Mate van verandering in professioneel handelen
Hierbij is gekeken naar het verschil tussen de huidige werkwijze (2018) en de werkwijze die wordt
beschreven in de richtlijn. Hoe groter het verschil hoe meer bijscholing nodig zal zijn.
In de nieuwe richtlijn zijn een aantal zaken anders ten opzichte van de huidige werkwijze. De
grootste veranderingen zijn:
a) Andere verwijscriteria (aanvullingen op de bestaande verwijscriteria voor kleine
lengtegroei bij kinderen van 0 tot 10 jaar en volledig nieuwe verwijscriteria voor kleine
lengtegroei bij kinderen boven de 10 jaar en voor grote lengtegroei 0-18 jaar).
b) Nieuwe formules om de Target Height te berekenen (ook voor Nederlandse kinderen met
een Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse achtergrond).
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.
-

JGZ professionals zullen vermoedelijk een scholing moeten volgen om met de nieuwe
verwijscriteria en target height formules te kunnen werken.
Een organisatorische aanpassing is het aanbieden van andere leeftijdsgebonden
meetmomenten. Op dit moment hanteren de meeste organisaties andere
meetmomenten. Op basis van de wetenschappelijke literatuur en consensus binnen de
werkgroep is gekeken welke meetmomenten minimaal benodigd zijn en op welke leeftijd
deze het beste kunnen plaatsvinden om bepaalde aandoeningen op te sporen. Er is
daarbij niet gekeken naar de huidige meetmomenten binnen de JGZ. Wel is aangesloten
op het Landelijk Professioneel Kader.

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 zullen nodig zijn voor extra scholing. Ook kunnen de nieuwe verwijscriteria
mogelijk leiden tot meer verwijzingen.

Dit document is onderdeel van de JGZ-richtlijn Lengtegroei: www.jgzrichtlijn.nl

