
Onderbouwing van de jeugdgezondheidszorg 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor alle jeugdigen tot achttien jaar. 

Doel van de JGZ is het bevorderen en beschermen van de gezondheid en de ontwikkeling van alle 

kinderen en jongeren. De JGZ vaccineert, volgt groei en ontwikkeling, screent (op bijvoorbeeld 

aangeboren hartafwijkingen, heupdysplasie), signaleert en onderneemt actie (bijvoorbeeld bij 

taalachterstand, problemen in de gezinssituatie), is vraagbaak, informeert, geeft voorlichting en 

adviseert. Gezinnen met kinderen worden zo vanaf het allereerste begin preventief ondersteund.  

Gezondheid op jonge leeftijd belangrijke voorspeller 
In 2017 zijn 167.595 kinderen geboren (Bron: CBS Statline). De gezondheid van een kind voor, tijdens 

en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op later leeftijd, zowel 

fysiek als mentaal (bron: Actieprogramma Kansrijke Start van VWS). Circa 0,5-1% van de kinderen 

(tussen de 800 en 1.700 per jaar) wordt geboren in (zeer) kwetsbare gezinnen. Circa 14% van de 

kinderen (bijna 25.000 per jaar) heeft geen goede start bij de geboorte door vroeggeboorte, een te 

laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. Kinderen met een valse start krijgen later vaker 

groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. 

Circa 11-28% van de 0-12 jarigen heeft psychosociale problemen, bij 11-16 jarigen is dat 16% ((Zeijl 

2005, Dorsselaer 2005). Problemen duren (indien niet wordt ingegrepen) vaak voort tot in 

volwassenheid. Preventieve interventie bij beginnende problematiek kan problemen op latere 

leeftijd verminderen of voorkomen. 

Groot bereik 
De JGZ is laagdrempelig en heeft een groot bereik: ruim 95 procent van alle nul tot en met vier 

jarigen en rond 85 procent van de jeugd tot negentien jaar bezoekt de JGZ. In totaal gaat het om 3,8 

miljoen kinderen en jongeren (Prinsen 2015). Eén van de verklaringen voor de hoge opkomst van 

ouders met hun kinderen bij het consultatiebureau is de combinatie van medische en psychosociale 

zorg en opvoedingsondersteuning (Dam 2012).  

Evidence-based 
Sinds 1998 worden richtlijnen voor de JGZ ontwikkeld. Richtlijnen bieden JGZ professionals (dit zijn 

jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten) kennis en 

ondersteuning bij de besluitvorming tijdens het dagelijks handelen. Inmiddels zijn er 32+ richtlijnen 

beschikbaar. JGZ richtlijnen zijn evidence-based, d.w.z. gebaseerd op het meest recente 

wetenschappelijk bewijs uit de literatuur, in combinatie met best-practices en inbreng van 

ervaringsdeskundigen (ouders en jeugdigen). 

Kosteneffectief 
In 2012 heeft TNO in opdracht van het ministerie van VWS de effecten van de onderdelen van het 

Basistakenpakket (BTP) JGZ geanalyseerd. In het BTP JGZ staat welke activiteiten de JGZ aan elk kind 

in Nederland moet aanbieden. Monitoren, signaleren en screenen vormen de kern van het BTP. Voor 

de analyse de onderbouwing van 36 onderdelen uit het BTP beschouwd. De onderbouwing van het 

rijksvaccinatieprogramma en de hielprik werden buiten beschouwing gelaten. Veel van de 

onderdelen van het BTP waren effectief (Deurloo 2012). Een deel bleek niet of slechts deels 

bewezen effectief. Dit laatste wil niet zeggen dat deze onderdelen niet effectief zijn, maar veelal dat 

goed onderzoek ontbreekt. Het is dus aannemelijk dat het effect van het BTP JGZ groter is dan de 

optelsom van de bewezen effectieve onderdelen.  



In het rapport “Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg” (Dam 2012) wordt bekeken welke 

meerwaarde de JGZ heeft op het vlak van de fysieke gezondheid. De volgende interventies werden 

onderzocht: het Rijksvaccinatieprogramma, de hielprik en screening op amblyopie, niet-scrotale 

testis, hartafwijkingen, taalontwikkelingsstoornissen en perceptief gehoorverlies. De conclusie was 

dat de JGZ jaarlijks 433 miljoen euro kost, maar 5,6 miljard euro oplevert. Dat betekent dat elke 

geïnvesteerde euro in de JGZ tenminste 11 euro oplevert. Van de onderzochte interventies leveren 

vaccinaties de grootste bijdrage aan het effect. Ook de hielprik, de gehoorscreening en de screening 

op hartafwijkingen leveren veel gezondheidswinst op. Uiteindelijk hebben alle inwoners van 

Nederland volgens dit rapport één jaar gezonde levensverwachting te danken aan de JGZ. De 

grootste financiële winst ontstaat door de toename van het verdienvermogen van burgers. Maar ook 

wanneer alleen wordt gekeken naar besparingen in de zorg is het effect van de JGZ positief. 

Als een vervolg op bovenstaand rapport, heeft Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates en de 

Opvoedzaak, in opdracht van brancheorganisaties GGD Nederland en ActiZ, de kosteneffectiviteit 

onderzocht van de preventie van pedagogische en psychologische problemen door de JGZ. Het 

onderzoeksrapport “Investeren in opvoeden en opgroeien loont!” (2015) beschrijft de resultaten van 

een kosten-batenanalyse van zes Nederlandse preventieprogramma’s: VoorZorg, M@ZL, 

Videohometraining, CJG4kracht, Triple P en Door Dik en Dun. De studie laat zien wat de opbrengsten 

van JGZ kunnen zijn bij probleemsituaties zoals vroegtijdige begeleiding van aanstaande 

risicomoeders, de aanpak van schooluitval, de preventie van gedrags- en opvoedproblemen en een 

behandelprogramma voor kinderen met overgewicht. De onderzoekers concludeerden: vroegtijdig 

ingrijpen is beter dan interveniëren op latere leeftijd, preventieve interventies bij beginnende 

problematiek zijn goedkoper dan later ingrijpen en duurzaam kosteneffectief jeugdbeleid kan met 

een collectief-preventieve of een doelgroepgerichte preventiestrategie worden gerealiseerd (Prinsen 

2015). Figuur 1 visualiseert het rendement van vroege investeringen in opvoeden en opgroeien 

(bron: Prinsen 2015). 

 
 
 
Figuur 1 Rendement van vroege investeringen in opvoeden en opgroeien (Bron: Prinsen 2015) 
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