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Titel interventie    interventienummer 

 

Samenvatting 
Eén A-4tje, maximaal 400 – 600 woorden 
 
 
Doelgroep  
De interventie is gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd bij wie een 
gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en waarvan de determinanten 
beïnvloed kunnen worden met een financiële verstrekking. 
 
Doel 
Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de gezondheid 
van kinderen. Deprivatie is een begrip uit de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om 
financiële redenen bepaalde zaken niet heeft of activiteiten niet kan doen. Deze interventie beoogt het 
beschikbaar komen van extra geoormerkte financiële middelen ten gunste van determinanten van 
gezondheid van het gedepriveerde kind. 
 
Aanpak 
De interventie bestaat uit vier samenhangende stappen. De eerste stap is de signalering tijdens de reguliere 
contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg. Er wordt nagegaan of geldgebrek in het gezin een mogelijke 
barrière is voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Wanneer dit het geval is en de ouders staan open voor 
verdere interventies, vindt een vervolgcontact plaats over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de 
financiële situatie van het gezin (2e stap). De derde stap betreft de toeleiding naar de gemeentelijke dienst 
Sociale Zaken. Deze stelt op grond van een adviesbrief van de Jeugdgezondheidszorg geoormerkte financiële 
middelen ter beschikking. Tot slot heeft de Jeugdgezondheidszorg een nazorgcontact met de ouders (4e stap). 
De aanpak is onderdeel van het geheel van zorg van de Jeugdgezondheidszorg en de gemeente. In de 
Jeugdgezondheidszorg wordt de interventie toegepast binnen de risicogroep-benadering en de gemeente 
bekijkt de totale financiële situatie van het gezin. Indien er sprake is van achterliggende problematiek leidt de 
Jeugdgezondheidszorg het gezin toe naar hulpverlenende instellingen. De gemeentelijke dienst Sociale zaken 
adviseert het gezin over  inkomensondersteunende voorzieningen en maatregelen. De interventie sluit goed 
aan bij de transitie Jeugdzorg omdat ontschotting van zorgstructuren op gemeentelijk niveau wordt bereikt. 
 
Materiaal 
De interventie staat beschreven in een interventiehandleiding ‘Armoede en gezondheid van kinderen. 
Praktische handleiding voor interventie’ (Rots-de Vries et al, 2009).  
 
Onderbouwing 
Het negatieve effect van armoede op de gezonde ontwikkeling van kinderen is in verschillende onderzoeken 
aangetoond. De bedreiging die armoede vormt voor de gezonde ontwikkeling van kinderen is deels te 
verklaren vanuit de deprivaties waarmee arme kinderen te maken hebben, bijvoorbeeld minder deelname 
aan sociale activiteiten, culturele activiteiten en sport, en gebrek aan voorzieningen in de woning en 
basisvoorzieningen als gezond schoeisel. Wanneer dergelijke deprivaties tot gezondheidsrisico’s leiden, 
beoogt de interventie deze deprivaties op te heffen waardoor de determinanten van gezondheid positief 
worden beïnvloed.  
 
Onderzoek 
De ontwikkeling van deze interventie is begeleid met evaluatie-onderzoek. Wat betreft het onderzoek naar de 
effectiviteit heeft observationeel onderzoek in de praktijk plaatsgevonden. Dit betrof onderzoek naar door de 
ouders waargenomen effecten op de gezondheid van het kind en onderzoek naar de besteding van de 
financiële middelen. De ouders bleken het belang van de interventie voor het kind duidelijk waar te nemen. 
De extra financiële middelen zijn geoormerkt en komen ten goede aan de determinanten van gezondheid van 
het gedepriveerde kind. 
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Uitgebreide beschrijving 

 
 

1. Probleemomschrijving 
 

 
Probleem 
Voor welk probleem of risico is de interventie ontwikkeld?  
Omschrijf aard en ernst van het probleem. 
 
Armoede is een complex en lastig te definiëren begrip. Het is te beschouwen als een te kort aan 
financiële middelen, vaak samenhangend met een laag opleidingsniveau. In bredere zin wordt ook de 
maatschappelijke context in ogenschouw genomen en is armoede sociale uitsluiting. Een veel 
gebruikte definitie van armoede is: een situatie waarin men op het niveau van het sociaal minimum 
onvoldoende dekking heeft in financiële en sociale middelen om de voor zijn of haar relevante 
omgeving gebruikelijke (minimale) levensstandaard te handhaven en waarin de dreiging groter 
wordt om in een negatieve financiële en sociale spiraal te geraken (Oude Engberink en Post, 1994). 
Er worden twee inkomensgrenzen gehanteerd om de categorie 'arme huishoudens' af te bakenen, 
namelijk de lage-inkomensgrens en de budgetgerelateerde grens (CBS/SCP, 2013). De lage-
inkomensgrens is de grens die voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde koopkracht 
vertegenwoordigt. In de budgetbenadering wordt armoede afgemeten via normbedragen die het SCP 
in overleg met het Nibud heeft vastgesteld. Het basisbehoeftenniveau omvat de minimale uitgaven 
voor voedsel, kleding en wonen en enkele andere moeilijk te vermijden kosten. Bij het ‘niet-veel-
maar-toereikend’-niveau, zijn daar kosten voor sociale participatie aan toegevoegd. 
Bij een gebrek aan inkomen, krijgen gezinnen te maken met deprivaties. Deprivatie is een begrip uit 
de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken 
niet heeft, niet kan deelnemen aan activiteiten of geen gebruik kan maken van voorzieningen. Deze 
zaken, activiteiten en voorzieningen zijn gerelateerd aan datgene wat in onze maatschappij als 
gebruikelijk wordt beschouwd (Engbersen en Snel 1996).  
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, te maken krijgen 
met diverse deprivaties. Hoff e.a. concludeerden dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag 
inkomen minder deelnemen aan culturele activiteiten en minder gebruik maken van recreatieve 
voorzieningen (Hoff, Dronkers et al. 1997). Ook de deelname aan sportactiviteiten, zwemles en 
sociale activiteiten blijkt samen te hangen met de hoogte van het ouderlijke inkomen (Hoff, Dronkers 
et al. 1997; Kroesbergen, Rots-de Vries et al. 2002). Dit beeld wordt bevestigd in de studie van 
Jehoel-Gijsbers naar de participatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een derde tot 
de helft van de kinderen (afhankelijk van de definitie van een laag inkomen) uit deze gezinnen neemt 
niet deel aan gangbare vrijetijds activiteiten van sport en cultuur die via een lidmaatschap 
plaatsvinden en waaraan veelal kosten zijn verbonden (Jehoel-Gijsbers 2009). Bij twee derde van 
hen (65%) is dat vanwege financiële redenen. Recente studies bevestigen deze bevindingen (Roest, 
2011; Steketee et al, 2013).  

 
 

Spreiding 
Hoe vaak komt het probleem voor en bij wie (demografische en geografische spreiding)? 
 
Als gevolg van de economische crisis, is er sinds 2010 sprake van een stijging van het aantal 
huishoudens met een laag inkomen. In 2012 moest 9,4% procent (664.000) van de huishoudens in 
Nederland rondkomen van een laag inkomen. Van de minderjarigen (0-18 jaar) leefde toen 11,4% in 
een huishouden met een laag inkomen. Dat komt overeen met 384.000 minderjarigen. Het aantal 
kinderen dat in een gezin met een laag inkomen leeft, stijgt sinds 2007 (CBS/SCP, 2013). 
Van alle leeftijdsgroepen is het armoedepercentage het hoogst bij kinderen jonger dan 12 jaar.  
Verhoudingsgewijs vormen kinderen dus een leeftijdsgroep waar armoede veel voorkomt. De 
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oververtegenwoordiging van kinderen is voor een groot deel toe te schrijven aan de grote kans op 
armoede voor eenoudergezinnen. Kinderen zijn ook oververtegenwoordigd onder de bevolking die 
langdurig van een laag inkomen moet leven. 
Op basis van geconstateerde deprivaties en gegevens uit de preventieve gezondheidsonderzoeken bij 
kinderen, hebben jeugdartsen ingeschat dat bij 6% - 19% van de kinderen sprake is van een 
risicovolle situatie voor de gezondheid ten gevolge van geldgebrek. In allochtone gezinnen, 
éénoudergezinnen en grote gezinnen (≥ 4 kinderen) blijkt dat het risico op gezondheidsbedreiging 
door geldgebrek een factor drie tot acht keer zo groot is als in andere gezinnen (Kroesbergen et al, 
2002). 

 
 

Gevolgen 
Wat zijn de mogelijke gevolgen (immaterieel en materieel) als er nu niet wordt ingegrepen (zowel 
voor de doelgroep als in maatschappelijke zin)? 
 
Resultaten van diverse onderzoeken laten zien dat er verschillen zijn in gezondheid en gezonde 
ontwikkeling van kinderen die opgroeien in arme gezinnen in vergelijking met kinderen uit meer 
bevoorrechte gezinnen.  
Dekovic e.a. stelden vast dat kinderen uit arme gezinnen vaker probleemgedrag ontwikkelen dan 
niet-arme kinderen (Dekovic, Snel et al. 1997). Dit geldt in beperkte mate voor externaliserend 
probleemgedrag en sterker voor internaliserend probleemgedrag. Snel e.a. vonden ook een verband 
tussen materiële welstand in het gezin en psychosociale ontwikkeling van kinderen (Snel, Hoek et al. 
2000). De geconstateerde problemen konden niet worden toegeschreven aan andere kenmerken van 
de ouders of de gezinnen (etniciteit, gezinssamenstelling, opleidingsniveau). Hieruit blijkt dat 
armoede een zelfstandig effect heeft op de gezonde ontwikkeling van kinderen. Tevens is er bij 
kinderen in arme gezinnen vaker sprake van een onveilige hechting (Geenen, 2007). Ook uit een 
studie van Bucx blijkt dat kinderen in gezinnen met een lager inkomen een minder goede gezondheid 
hebben en vaker probleemgedrag vertonen (Bucx, 2011).  
Daarnaast blijkt armoede een zodanige psychische belasting te zijn dat het vaak een invloedrijke 
factor is op het welzijn van kinderen. Uit onderzoek onder kinderen blijkt dat de meeste kinderen het 
leven in armoede als zeer vervelend ervaren (Steketee et. al., 2013). Een deel van de kinderen heeft 
fysieke en/of psychische klachten omdat ze zich bijvoorbeeld zorgen maken over de armoedesituatie 
thuis. Door het missen van materiële zaken, zoals kleding of speelgoed, hebben ze het gevoel ‘anders’ 
te zijn. 
Deze gezondheidsverschillen kunnen voor een deel verklaard worden door de deprivaties waarmee 
kinderen in arme gezinnen te maken hebben. Deprivaties kunnen leiden tot sociale uitsluiting in 
termen van het ontbreken van materiële zaken en gebrek aan sociale participatie. 
Gebrek aan sociale participatie heeft een negatieve  invloed op de gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Voor kinderen is het belangrijk om, naast school, ook deel te nemen aan sociale 
activiteiten, zoals sport, muziekles en scouting. Zo ervaren ze deel uit te maken van een groter geheel, 
leren ze samen te werken en zich te houden aan regels (Sieckelinck 2009). Sociale participatie heeft 
met andere woorden een sociaal integratieve functie (WRR 2007). Kinderen krijgen zo ook de kans 
hun talenten te ontwikkelen, hetgeen ook de toekomstige ontplooiingskansen bevordert.  
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2. Beschrijving interventie 
 
 
Het werkblad is ook geschikt voor een samenvattende beschrijving van complexe of samengestelde 
interventies. Dit zijn interventies die uit twee of meer afzonderlijke onderdelen bestaan. Denk aan 
interventies met aparte onderdelen voor verschillende doelgroepen, zoals een leefstijlinterventie die zowel 
gericht is op de community als de school als de individuele docent. Of aan interventies met verschillende 
modules die bij een doelgroep ‘op maat’ worden toegepast. 
 
Naarmate er meer onderdelen zijn is het aan te bevelen de structuur visueel weer te geven in een schema. 
Dit geldt met name voor de subdoelen en voor de aanpak van de interventie. Zie verder bij de betreffende 
paragrafen hieronder. 
 
 
2.1 Doelgroep  

 
Uiteindelijke doelgroep 
Wat is de uiteindelijke doelgroep van de interventie? 
De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar bij wie door de 
Jeugdgezondheidszorg een gezondheidsrisico is geconstateerd dat samenhangt met geldgebrek in het 
gezin en waarvan de determinanten beïnvloed kunnen worden met een financiële verstrekking. Om 
expliciet de link met de financiële situatie aan te geven, wordt in dit verband gesproken over 
geldgebrek. Dit is richting de ouders duidelijker, dan de meer algemene aanduiding ‘een laag 
inkomen’. 
Het gaat hier om een breed scala van gezondheidsrisico’s. Enkele veel voorkomende voorbeelden 
hiervan zijn: kinderen met overgewicht die vanwege financiële belemmeringen niet deelnemen aan 
een sportclub, kinderen in een sociaal isolement die niet deelnemen aan sociale activiteiten of 
kinderen met een slaapprobleem die niet beschikken over een eigen bed. 

 
 

Intermediaire doelgroep 
Zijn er intermediaire doelgroepen? Zo ja, welke?  
De intermediaire doelgroep zijn de ouder(s) van de genoemde kinderen. De Jeugdgezondheidszorg 
gaat in gesprek met ouders over gezondheidsrisico’s bij het kind door geldgebrek.  Zij krijgen 
voorlichting over de voorziening die deze interventie biedt en worden indien nodig gemotiveerd 
daarvan gebruik te maken. Ook worden de ouders nauw betrokken bij het bepalen welke 
verstrekking wenselijk is. 

 
 

Selectie van doelgroepen 
Hoe wordt de doelgroep en - indien van toepassing - de (intermediaire) doelgroep(en) geselecteerd? 
Zijn er contra-indicaties? Zo ja, welke? 
 
Om voor de interventie in aanmerking te komen is een aantal criteria vastgesteld. De doelgroep voor 
de interventie zijn kinderen en hun ouders waarvoor het volgende geldt: 
•  de Jeugdgezondheidszorg heeft bij het kind een gezondheidsrisico of -probleem geconstateerd dat 
gerelateerd is aan geldgebrek. Dit betekent dat het risico verminderd kan worden door een financiële 
barrière op te heffen; 
•  het gezin kampt met een laag inkomen; 
• de ouders staan open voor de interventie. 
Deze criteria worden getoetst door de Jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg maakt 
hierbij gebruik van signaleringsvragen, de resultaten van het preventief gezondheidsonderzoek, het 
gezondheidsdossier van het kind en informatie van ouders over de ontwikkeling van het kind in 
relatie tot de financiële situatie in het gezin. Het traject wordt in nauw overleg met de ouders 
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doorlopen, zodat de interventie zo goed mogelijk aansluit bij de door ouders ervaren problemen en 
hun motivatie om de interventie op te pakken.  

 
 
2.2 Doel  
 

Hoofddoel 
Wat is het hoofddoel van de interventie? 
 
Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de 
gezondheid van kinderen. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken 
niet heeft of activiteiten niet kan doen. Deze interventie beoogt het beschikbaar komen van extra 
geoormerkte financiële middelen ten gunste van determinanten van gezondheid van het 
gedepriveerde kind. Deze middelen worden door de ouders besteed aan het beoogde doel waardoor 
een deprivatie wordt opgeheven en een gezondheidsdeterminant (bijvoorbeeld: bewegen) positief 
wordt beïnvloed. 

 
 

Subdoelen 
Wat zijn de subdoelen van de interventie?  
Indien van toepassing: koppel de subdoelen aan de betreffende (intermediaire) doelgroepen, 
bijvoorbeeld in een schema. 
 
Het hoofddoel is te onderscheiden in een aantal subdoelen: 

- De Jeugdgezondheidszorg signaleert kinderen met gezondheidsrisico’s die samenhangen met 
deprivaties in het gezin. 

- De Jeugdgezondheidszorg motiveert ouders gebruik te maken van de interventie. 
- De Jeugdgezondheidszorg leidt gezinnen met gedepriveerde kinderen toe naar de gemeente.  
- De gemeente stelt geoormerkte financiële ter beschikking met als doel de geconstateerde 

deprivatie op te heffen. 
- De besteding van deze middelen aan het boogde doel. 

 
Hiermee worden bij de doelgroep concrete voorzieningen gerealiseerd en determinanten van 
gezondheid positief beïnvloedt. Dit blijkt bovendien een positieve invloed te hebben op de ouders en 
het gezin. Ouders willen hun kinderen graag beschermen tegen de gevolgen van armoede en het 
kunnen realiseren van concrete voorzieningen ten gunste van hun kind, is van betekenis voor hen. 

 
 
 
2.3 Aanpak 
 

Opzet van de interventie 
Hoe is de opzet van de interventie? Denk aan volgorde, frequentie, intensiteit en duur - indien van 
toepassing. 
Voeg hier eventueel een schema in. 
Het startpunt van de interventie is dat de Jeugdgezondheidszorg in gesprek gaat met ouders over 
gezondheidsrisico’s bij het kind door geldgebrek. Door zowel vertrouwen te winnen bij de ouders als 
door de samenwerking met de gemeentelijke dienst Sociale zaken, worden ouders gemotiveerd 
gebruik te maken van financiële voorzieningen van de gemeente. De Jeugdgezondheidszorg heeft een 
signalerende rol en functioneert tevens als verwijzer van een risicogroep die voor de gemeente 
moeilijk te bereiken is. De gemeente stelt voor deze groep een voorziening ter beschikking.  
De interventie bestaat uit vier stappen: 
1. Signalering: de JGZ signaleert gezondheidsrisico’s en gaat na of deze samenhangen met 

geldgebrek in het gezin. 
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2. Adviseren: de JGZ heeft een gesprek met de ouders over het gesignaleerde probleem en adviseert 
de ouders een product te kopen of een activiteit uit te voeren waarmee de gezonde ontwikkeling 
van het kind wordt gestimuleerd. Dit advies wordt vastgelegd in een adviesbrief. 

3. Verstrekken: de ouders dienen de adviesbrief in bij de gemeente of de JGZ stuurt de adviesbrief 
rechtstreeks naar de gemeente. De gemeentelijke dienst Sociale Zaken neemt de aanvraag in 
behandeling en stelt financiële middelen beschikbaar voor het beoogde doel. 

4. Nazorg: de JGZ neemt ter evaluatie en eventueel ter ondersteuning nog eens contact op met de 
ouders. 

 
 

 
 
Locatie en uitvoerders 
Waar wordt de interventie uitgevoerd en door wie?  
Indien van toepassing per onderdeel beschrijven.  

 
stap Wie waar 
1 JGZ (verpleegkundige of arts) Tijdens spreekuur van de JGZ (op het kantoor van de GGD, 

het consultatiebureau, op school, CJG). Deze stap kan ook 
tijdens een huisbezoek plaatsvinden. 

2 JGZ (verpleegkundige of arts) 
en ouders 

Idem.  

3 Ouders en gemeente Kantoor van de gemeente. 
4 JGZ (verpleegkundige of arts) Telefonisch. 

 
 

Inhoud van de interventie 
Welke concrete activiteiten worden uitgevoerd en – eventueel – in welke volgorde? 
Indien van toepassing per onderdeel samenvatten. Bij interventies op maat: geef aan wat op basis 
van welke criteria wanneer wordt uitgevoerd. 
 
Stap 1: signalering 
De eerste stap van de interventie is dat de Jeugdgezondheidszorg nagaat of geldgebrek in het gezin 
mogelijk samenhangt met geconstateerde gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld overgewicht. Dit gebeurt 
tijdens reguliere contactmomenten op het consultatiebureau van de thuiszorg (op de leeftijd van een 
half jaar en van twee jaar), en op het basisonderwijs door de GGD-Jeugdgezondheidszorg (in groep 2 
en groep 7). 
De contactmomenten in de Jeugdgezondheidszorg 4-19 zijn geflexibiliseerd. Voor de flexibilisering 
kregen alle kinderen in groep 2 en 7 een contactmoment, dat wil zeggen een consult bij de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Na de flexibilisering is dit niet meer het geval. In plaats daarvan 
krijgen ouders eerst een vragenlijst opgestuurd die gegevens over het kind, het gezin en de opvoeding 
navraagt. Dit betreft zowel feitelijke informatie als ervaringsgegevens: hoe ervaren ouders de 
gezondheid, het gedrag en de opvoeding van het kind. Op basis van deze vragenlijst, vindt triage 
plaats door de dokterassistent. Kinderen waarbij op basis van de ingevulde vragenlijst, risico’s 
worden verwacht, worden opgeroepen voor een Onderzoek op indicatie. Een Onderzoek op indicatie 
is een consult bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige (afhankelijk van het type risico(’s)). 
In het kader van deze interventie zijn in de vragenlijst twee signaleringsvragen opgenomen die 
betrekking hebben op de financiële situatie in het gezin (zie kader hieronder). Eén vraag gaat 
specifiek over mogelijke bezuinigingen op zaken die van belang zijn voor de gezondheid van het kind. 
Wanneer op deze vragen positief is geantwoord (dat wil zeggen ‘ja’ bij de eerste vraag en ‘vaak’ bij de 
tweede vraag) wordt dit door de doktersassistent beoordeeld als een potentieel risico. Als er 
tenminste nog één ander risico uit de vragenlijst naar voren komt, vindt een Onderzoek op indicatie 
plaats. De reden hiervan is dat armoede niet automatisch leidt tot problemen in de ontwikkeling van 
kinderen. Wanneer er echter, naast armoede, nog meer risico’s zijn, is de kans groter dat de 
ontwikkeling en gezondheid van het kind hierdoor bedreigd worden.  
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Stap 2: adviseren 
Tijdens het Onderzoek op indicatie komt de relatie tussen de financiële situatie van het gezin en de 
gezondheid van het kind meer uitgebreid aan de orde, evenals de motivatie van de ouders om de  
 
Stap 2: adviseren 
Tijdens het Onderzoek op indicatie komt de relatie tussen de financiële situatie van het gezin en de 
gezondheid van het kind meer uitgebreid aan de orde, evenals de motivatie van de ouders om de  
interventie op te pakken. Er wordt gebruik gemaakt van een deprivatievragenlijst. In deze vragenlijst 
zijn potentiële deprivaties opgenomen die samenhangen met de gezondheid en ontwikkeling van 
kinderen. In de vragenlijst is het verband gelegd met geldgebrek, zodat andere redenen zoveel 
mogelijk zijn uitgesloten. (‘Door geldgebrek kan mijn kind niet ... ‘). In aansluiting op de taken van 
de Jeugdgezondheidszorg, bestrijken de gekozen items de gezondheid van kinderen in brede zin 
(lichamelijke en psycho-sociale gezondheid en ontwikkeling). De ouders wordt gevraagd aan te geven 
of het gestelde in de situatie van hun kind ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ of ‘waar’ is. Daarnaast bevat 
de vragenlijst enkele vragen over ouder- en gezinskenmerken, onder meer betreffende de financiële 
situatie. De vragenlijst is een hulpmiddel om met ouders in gesprek te gaan, aanwezige deprivaties te 
inventariseren en te prioriteren. 
Op basis van de informatie uit het gesprek wordt een adviesbrief geschreven. Bij voorkeur stelt de 
arts of verpleegkundige de brief al tijdens het gesprek op, samen met de ouders. In de brief wordt 
duidelijk beschreven wat het gezondheidsrisico is en welk product, activiteit of voorzieningen de 
Jeugdgezondheidszorg met het oog hierop adviseert.  
De brief wordt meegeven aan de ouders. Van hen wordt verwacht dat zij met de brief naar de 
gemeentelijke dienst Sociale Zaken gaan. Op deze wijze wordt de eigen kracht en mogelijkheden van 
ouders benut, en maximale betrokkenheid van de ouders gestimuleerd. Er wordt uitgelegd wat ze 
kunnen verwachten bij de gemeentelijke Sociale Dienst. 
 
Stap 3: verstrekken 
De gemeentelijke dienst Sociale Zaken neemt de aanvraag in behandeling. De adviesbrief geldt 
hierbij als een grond voor het toekennen van Bijzondere Bijstand. Het advies van de JGZ geldt als 
zwaarwegend en de gemeentelijke dienst Sociale Zaken zal in principe vrijwel altijd tot verstrekking 
over gaan. De gemeentelijke dienst Sociale Zaken ziet er op toe dat de financiële middelen ook 
daadwerkelijk aan het beoogde doel besteed worden volgens de gebruikelijke procedures bij 
aanvragen voor Bijzondere Bijstand. Rechtstreekse betalingen aan leveranciers (bijvoorbeeld 
sportclubs, zwembaden, opticiens) zijn hiervoor geschikt. Ook kan gewerkt worden met 
kasbetalingen of doeluitkeringen waarbij ouders binnen een bepaalde termijn bonnen overleggen. 
 
Stap 4: nazorg 
Zes tot acht weken na het adviesgesprek neemt de Jeugdgezondheidszorg telefonisch contact op met 
de ouders. Hierdoor krijgt de arts of verpleegkundige zicht op de voortgang van de interventie. Het 
kan voorkomen dat ouders het advies om gebruik te maken van een voorziening van de gemeente 
niet hebben opgevolgd. Een reden hiervoor kan zijn dat ouders minder goede ervaringen hebben in 
het verleden en het daarom een behoorlijke drempel vinden de gemeentelijke dienst Sociale Zaken te 
benaderen. De Jeugdgezondheidszorg kan vervolgens uitleg geven aan ouders en hen alsnog 
motiveren wel gebruik te maken van de voorziening. Daarnaast kan het voorkomen dat ouders het 
advies wel opvolgen maar problemen ondervinden bij de uitvoering van de ontvangen voorziening. 
In het geval van een lidmaatschap van een sportclub kunnen praktische zaken, zoals vervoer naar de 

Signaleringsvragen 
Moet uw gezin rondkomen van een uitkering (bijstand, WAO, ANW, WW)? 
    nee 
    ja, sinds korter drie jaar 

 ja, sinds langer dan drie jaar 
In deze vragenlijst zijn allerlei dingen aan de orde geweest die belangrijk zijn voor de gezondheid van uw 
kind. Denk aan goede voeding, zwemles, sport, een eigen bed en medische zorg. Moet u ten gevolge van 
geldgebrek bezuinigen op uitgaven die voor de gezondheid van uw kind van belang zijn? 
    vaak 
    soms 

 nooit 
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sportclub, een rol spelen maar ook persoonlijke redenen, zoals onzekerheid bij het kind door 
overgewicht. Ook hierbij kunnen ouders opnieuw ondersteund en gemotiveerd worden. Zo nodig belt 
de arts of verpleegkundige op een later moment de ouders nog eens, bijvoorbeeld om te informeren 
of het kind nog steeds naar de sportclub gaat. 
 
Inbedding in bestaande zorgstructuren 
Hoewel niet altijd, blijkt dat in gezinnen met financiële problemen ook andere risicofactoren 
aanwezig zijn. Financiële problemen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren. Zo 
speelt achterliggende psychosociale problematiek op verschillende leefgebieden vaak een rol bij 
problematische schulden. Als materiële dienstverlening gekoppeld kan worden aan immateriële 
hulpverlening, kan de oorzaak van de problematiek worden aangepakt (Van Raak & Schep, 2004). 
Deze interventie sluit hierop aan. Op basis van een inschatting van de risico’s en de risicoprocessen, 
wordt de zorg ingericht binnen de zorgstructuur van de JGZ en/of van de gemeentelijke dienst 
Sociale Zaken. 
Sommige gemeenten kiezen er voor om ook andere zorgprofessionals een rol te geven bij de 
signalering. Alle jeugdprofessionals die deel uitmaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin, kunnen 
dan kinderen signaleren die mogelijk voor de interventie in aanmerking komen, en vervolgens de 
Jeugdgezondheidszorg inschakelen om in overleg met de ouders de adviesbrief op te stellen. In alle 
gemeenten geldt dat als er sprake is van achterliggende psychosociale problematiek zoals 
verslavingen de Jeugdgezondheidszorg het gezin toeleidt naar hulpverlenende instellingen. Bij 
structurele sociaal-economische problemen, zoals langdurige werkloosheid of schulden, gaat de 
gemeentelijke dienst Sociale Zaken na of de ouders recht hebben op andere financiële voorzieningen 
waar ze nog geen gebruik van maken en of ze verdere ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening of begeleiding bij budgettering. In de praktijk betekent dit dus dat de 
interventie vaak leidt tot meerdere interventies. Deze bredere blik van de Jeugdgezondheidszorg en 
de gemeentelijke dienst Sociale Zaken is een integraal onderdeel van de interventie. In sommige 
gevallen kan voor de achterliggende oorzaken van de problematiek al in een vroeg stadium van het 
contact met ouders aandacht zijn. Het komt echter ook regelmatig voor dat de interventie als opstap 
wordt gebruikt. Dit betekent dat de interventie wordt ingezet om vertrouwen van ouders te winnen 
en hen ‘warm’ te maken voor andere interventies. Door de concrete hulp die ouders via de interventie 
‘Armoede en gezondheid van kinderen’ krijgen, ervaren zij dat zij daadwerkelijk wat hebben aan het 
contact met de JGZ. Hierdoor neemt bij hen de bereidheid toe om ook over de achterliggende 
oorzaken het gesprek aan te gaan en dit maakt het mogelijk ook andere interventies in te zetten. 
 
 

 
2.4  Ontwikkelgeschiedenis 
 

De interventie is tot stand gekomen in een leerproces van ca. 10 jaar binnen de GGD West-Brabant 
(Rots-de Vries, 2010). Praktijkervaringen, evaluaties en verfijningen van de methodiek hebben geleid 
tot het hier beschreven interventiemodel. De scheiding van enerzijds advisering en anderzijds de 
toekenning van financiële middelen is een belangrijk leerpunt geweest. Aanvankelijk waren beide in 
handen van de Jeugdgezondheidszorg maar dit bleek inhoudelijke en praktische nadelen te hebben. 
De extra taken zijn moeilijk op te brengen als de interventie enig volume begint te krijgen. Bovendien 
bestaat het risico dat de gesprekken met ouders meer over geld gaan dan over de gezondheid van het 
kind. Daarnaast is een te lage drempel onwenselijk, omdat dit ten koste gaat van een actieve 
betrokkenheid van de ouders en het versterken van hun vaardigheden om gebruik te maken van 
gemeentelijke voorzieningen. Een ander leerpunt was het belang van een op het individuele kind 
toegesneden advies. Een geïndividualiseerd advies is voor gemeenten nodig om een gegronde reden 
te hebben voor toekenning van een verstrekking uit de Bijzondere Bijstand omdat de Bijzondere 
Bijstand uitgaat van maatwerk. 

 
Betrokkenheid doelgroep 
Was de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van de interventie, en op welke manier? 
Het idee voor deze interventie is ontstaan na signalen van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die 
in de praktijk signaleerden dat geldgebrek van invloed kan zijn op de gezonde ontwikkeling van 
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kinderen. Ouders geven bijvoorbeeld aan dat zij adviezen van de Jeugdgezondheidszorg moeilijk 
kunnen opvolgen vanwege financiële barrières. Ook is via interviews bij alle bereikte ouders (n=27) 
de pilot-interventie geëvalueerd. Hieruit bleek dat de ouders zeer positief waren over de interventie, 
met name over het feit dat er een concrete voorziening voor het kind wordt getroffen (zie hoofdstuk 5 
voor meer informatie).   
 
Buitenlandse interventie 
Is de interventie buiten Nederland ontwikkeld en wat is aangepast met het oog op de uitvoering in 
Nederland? De interventie is in Nederland ontwikkeld. 

 
 
2.5 Vergelijkbare interventies 
 

In Nederland uitgevoerd 
Worden in Nederland vergelijkbare interventies uitgevoerd, zo ver bekend? Welke?  
Zijn deze opgenomen in één van de databanken met (potentieel) effectieve interventies? 
 
Nee, er zijn geen vergelijkbare interventies vanuit de sector volksgezondheid. 'Armoede en 
gezondheid van kinderen' is de enige interventie die beoogt een financiële barrière op te heffen ten 
gunste van gezondheidsbevordering bij kinderen op basis van een door de JGZ geconstateerd 
gezondheidsrisico bij het kind. 
Wel zijn er maatschappelijke organisaties (particulier initiatief) die financiële steun of hulp in natura 
geven aan kinderen uit arme gezinnen. Voorbeelden hiervan zijn Stichting Leergeld, het 
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Verder adviseert de Kinderombudsman aan gemeenten 
een kindpakket samen te stellen. Een kindpakket bestaat uit vouchers waarmee absoluut 
noodzakelijke behoeften en zaken om mee te kunnen doen in de samenleving ter beschikking worden 
gesteld aan kinderen uit arme gezinnen. Recent onderzoek van de Kinderombudsman is hiervoor de 
aanleiding geweest (Steketee et al., 2013). Verschillende gemeenten werken inmiddels met een 
kindpakket, zoals Amsterdam, Groningen en Sudwest Fryslan. De genoemde activiteiten van 
maatschappelijke organisaties en de kindpakketten zijn niet opgenomen in één van de databanken 
met (potentieel) effectieve interventies. 
 
Overeenkomsten en verschillen 
Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen (puntsgewijs)? 
 
Het belangrijkste verschil met het kindpakket is dat de interventie Armoede en gezondheid van 
kinderen bedoeld is voor kinderen die in armoede leven èn waarbij door de Jeugdgezondheidszorg 
een gezondheidsrisico is geconstateerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. De doelgroep 
van de interventie is dus specifieker en de interventie is expliciet gericht op het wegnemen van 
financiële barrières voor activiteiten (bijvoorbeeld sport) en zaken (bijvoorbeeld bril, borstkolf) die 
aan gezondheid gerelateerd zijn. 
 
Toegevoegde waarde 
Wat is de toegevoegde waarde van deze interventie ten opzichte van hierboven genoemde 
vergelijkbare interventies in één van de databanken met (potentieel) effectieve interventies? N.v.t. 
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3. Onderbouwing 
 
 

Oorzaken 
Welke factoren veroorzaken het probleem? 
 
Een lage opleiding en een laag inkomen vormen een fundamentele oorzaak van ongezondheid. 
Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen zijn in het algemeen veel ongezonder dan 
mensen met een hoge opleiding en hoog inkomen. De gezondheidsverschillen tussen 
bevolkingsgroepen met een verschillende sociaal-economische positie zijn groot (RIVM, 2014). Ook 
de gezondheid van kinderen hangt samen met het gezinsinkomen (Schorr, 1995; Phipps, 2003).  
Arme kinderen zijn op verschillende gebieden slechter af en doen minder mee aan activiteiten in de 
samenleving. 18% van de groep arme kinderen heeft enigszins tot zeer te maken met onvoldoende 
sociale participatie. Dit geldt bij 8% voor materiële deprivatie en bij 36% voor onvoldoende toegang 
tot sociale rechten (Roest et al., 2010). In de praktijk houdt dit in dat deze kinderen veel minder vaak 
lid zijn van een sportclub of vereniging, en om financiële redenen minder vaak op vakantie gaan en 
minder uitstapjes maken. Thuis is er geen geld voor nieuwe kleren, voor internet, voor iedere dag een 
warme maaltijd of een weekje vakantie. Ook het vieren van een verjaardag of het meedoen aan 
schoolexcursies is niet vanzelfsprekend (Steketee et al., 2013). Hoe langer een gezin in armoede leeft, 
hoe groter de invloed op het welbevinden van kinderen (Vanhee, 2007). 
Armoede leidt niet automatisch tot problemen in de ontwikkeling van kinderen, zeker niet als de 
armoede tijdelijk is. Sommige ouders en kinderen kunnen redelijk goed met de situatie omgaan en 
vertonen veel veerkracht. Wanneer er echter, naast armoede, nog meer ongunstige omstandigheden 
zijn zoals werkloosheid, stress of psychische problemen, is er sprake van een opeenstapeling van 
risicofactoren. Deze cumulatie van risicofactoren heeft een negatieve invloed op het opgroeien en 
opvoeden van kinderen. Dat komt ook doordat arme gezinnen vaak een kleiner netwerk hebben en 
daardoor minder steun krijgen. 
Een factor die van invloed is op de problematiek is het ondergebruik van inkomensondersteunende 
voorzieningen. Van gezinnen die moeilijk rond kunnen komen, maakt één op de drie geen gebruik 
van gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen. Dit ondergebruik wordt verklaard door 
een mix van factoren. Kenmerken van de voorzieningen zelf, factoren bij de cliënt en allerlei 
praktische drempels in het uitvoeringsproces spelen een rol en hangen met elkaar samen. Er zijn op 
de voorzieningen en op de doelgroep aangepaste strategieën nodig om ervoor te zorgen dat 
beschikbare voorzieningen ook daadwerkelijk worden gebruikt (Van Oorschot, 1996).  

 
 
Aan te pakken factoren 
Welke factoren pakt de interventie aan en welke, in paragraaf 2.2. benoemde, (sub)doelen horen 
daarbij? 
 
Gezondheidsbevordering bij groepen die maatschappelijk gezien op achterstand staan, zal rekening 
moeten houden met sociaal-economische factoren als oorzaken van ongezondheid (Stronks en 
Hulshof, 2001). De mogelijkheid tot het beïnvloeden van sociaal-economische factoren ligt veelal 
buiten de sector volksgezondheid. Een organisatie als de Jeugdgezondheidszorg zal dan ook de 
samenwerking met andere sectoren moeten zoeken om gezondheidsbevordering bij 
achterstandgroepen te kunnen bewerkstelligen. De interventie ‘Armoede en gezondheid van 
kinderen’ biedt daarvoor concrete handvatten. De interventie beoogt de directe gevolgen van 
armoede aan te pakken door deprivaties bij kinderen met een gezondheidsachterstand op te heffen. 
De rol van jeugdverpleegkundigen bij armoedebestrijding is internationaal erkend en omschreven 
(bijvoorbeeld in Canada, Engeland en de Verenigde Staten). Hieronder vallen onder meer activiteiten 
gericht op het toegankelijk maken van voorzieningen, het assisteren van arme families in het gebruik 
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van deze voorzieningen en beleidsbeïnvloeding gericht op het verbeteren van de inkomenssituatie 
van gezinnen in een armoedesituatie (Cohen en Reuter, 2007). 

 
 

Verantwoording 
Verantwoord hoe met deze aanpak ook daadwerkelijk de (sub)doelen bij deze doelgroep(en) bereikt 
worden. 
 
De Jeugdgezondheidszorg gaat in haar preventieve gezondheidsonderzoeken na wat de 
gezondheidssituatie van een kind is en wat determinanten van eventuele gezondheidsrisico’s zijn. 
Ten gevolge van armoede bezuinigen ouders op determinanten van gezondheid van het kind, 
bijvoorbeeld deelname aan sportclubs, zwemles of noodzakelijke voorzieningen in de woning. Door 
het inschakelen van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken is het mogelijk deze determinanten van 
gezondheid positief te beïnvloeden. Dit gebeurt gericht, op basis van een gesignaleerd 
gezondheidsrisico bij een individueel kind en in nauwe samenspraak met de ouders. Het eindpunt 
van de interventie is de gerealiseerde voorziening ten gunste van het kind. Schematisch kan dit als 
volgt worden geïllustreerd met enkele voorbeelden:  
 
gezondheidsrisico determinant voorziening 
 
overgewicht 
 
verdrinkingsgevaar 
 
sociaal isolement  
 
slaapproblemen 
 
 
dysmature geboorte 

 
gebrek aan beweging 
 
geen zwemdiploma 
 
gebrek aan sociale participatie 
 
gebrek aan voorzieningen in de 
woning 
 
onvoldoende kracht om uit de 
borst te drinken 

 
deelname sportclub 
 
zwemles, behalen zwemdiploma 
 
deelname sportclub of andere club 
 
eigen bed 
 
 
borstkolf 

 
De interventie is onderdeel van een groter geheel van zorg van de Jeugdgezondheidszorg en de 
gemeente. In de Jeugdgezondheidszorg zijn de contactmomenten geflexibiliseerd waardoor het 
mogelijk is geworden frequenter contact te hebben met kinderen die tot een risicogroep behoren 
(Dubbeldam-Weststra en Beckers, 2012). Dit biedt de mogelijkheid deze interventie te integreren in 
een bredere aanpak. 
Indien er sprake is van achterliggende problematiek leidt de Jeugdgezondheidszorg het gezin toe 
naar hulpverlenende instellingen. Ook wordt de interventie ingezet om toegang te krijgen tot en 
vertrouwen te winnen van moeilijk te bereiken of zorgmijdende gezinnen. Het bieden van snelle en 
praktische ondersteuning die aansluit bij concrete behoeften van het gezin is een effectieve methode 
binnen de bemoeizorg (ook een interventie van de Jeugdgezondheidszorg, Rots-de Vries et al. 2009) 
De interventie kan ook gebruikt worden als een opstap naar andere vormen van hulp- en 
dienstverlening van de gemeente op sociaal-economisch gebied. Indien nodig treft de gemeentelijke 
dienst Sociale Zaken in samenspraak met ouders andere voorzieningen en maatregelen, bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening, training in budgetbeheer of een traject om toe te leiden naar werk. De 
interventie sluit goed aan bij de transitie Jeugdzorg omdat ontschotting van zorgstructuren om 
gemeentelijk niveau wordt bereikt, vanuit de gedachte dat op lokaal niveau goed inzicht bestaat in de 
zorgbehoefte van gezinnen en zorg vanuit verschillende instellingen geïntegreerd kan worden. 
 
Voor de gemeentelijke dienst Sociale Zaken heeft de interventie nog een andere rationale. Sociale 
diensten ervaren veel belemmeringen in het bereiken van hun doelgroepen waarvoor zij 
voorzieningen en middelen beschikbaar hebben (Griensven en Schut, 2006). Het inschakelen van de 
Jeugdgezondheidszorg als intermediair naar de doelgroep wordt daarom van groot belang geacht. 
Bovendien heeft Sociale Zaken geïndividualiseerde onderbouwing nodig om Bijzondere Bijstand toe 
te kunnen kennen. Een advies van de Jeugdgezondheidszorg voorziet hierin. 
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De Jeugdgezondheidszorg werkt op het grensvlak van individu en collectief. Vanuit deze op het 
individu gerichte interventie, vindt beleidsbeïnvloeding plaats gericht op de maatschappelijk 
oorzaken van ongezondheid (Augustijn en Kroesbergen, 2007). Voorbeelden hiervan zijn 
maatschappelijke discussies over de toegankelijkheid van zwemlessen voor alle bevolkingsgroepen en 
over de kosten van extra activiteiten die scholen aanbieden. 

 
 

Werkzame elementen 
Wat zijn de werkzame elementen die de doelen van de interventie realiseren? Geef een puntsgewijze 
opsomming. 
 
De werkzame elementen zijn: 
- aansluiting bij door de ouders ervaren knelpunten: ouders willen hun kinderen beschermen 

tegen de gevolgen van armoede 
- aansluiting bij motivatie en praktische mogelijkheden van de ouders 
- beschikbaar stellen van geoormerkte financiële middelen 
- samenwerking tussen de sectoren Jeugdgezondheidszorg en Sociale Zaken (ontschotting) 
- integrale aanpak van financiële problematiek in gezinnen door de gemeentelijke dienst Sociale 

Zaken 
- inbedding in de Jeugdgezondheidszorg waardoor de gezondheid van kinderen en de 

gezinssituatie gevolgd wordt 
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4. Uitvoering 
 
 

Materialen 
Welke materialen zijn beschikbaar voor de uitvoering, werving en evaluatie van de interventie?  
 
Er is een interventiehandleiding beschikbaar, getiteld ‘Armoede en gezondheid van kinderen. 
Praktische handleiding voor interventie’ (Rots-de Vries et al 2009). Naast achtergrondinformatie 
over de interventie, beschrijft deze handleiding de werkwijze stap voor stap (essentiële elementen), 
mogelijke varianten in de uitvoering waarmee de interventie lokaal op maat gemaakt kan worden 
(variabele elementen) en een blauwdruk voor de implementatie en borging van de interventie. 
Ter ondersteuning van signalering en advisering zijn leeftijdsspecifieke deprivatievragenlijsten 
beschikbaar (voor zuigelingen, peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd). Een proefversie van de 
handleiding is getoetst op bruikbaarheid buiten de regio waar de interventie is ontstaan. Op basis van 
de bevindingen is de definitieve handleiding tot stand gekomen. 

 
 

Type organisatie 
Welk(e) soort(en) organisatie(s) kan /kunnen de interventie uitvoeren? 
 
JGZ-organisaties voor 0-4 jarigen en JGZ-organisaties voor 4-19 jarigen. 

 
 

Opleiding en competenties 
Welke opleiding /training en specifieke competenties van de uitvoerders zijn vereist? 
 
De interventie wordt uitgevoerd door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gemeentelijke 
consulenten/klantmanagers (afdeling Sociale Zaken). Het betreft een samenwerking tussen twee 
sectoren die elkaar veelal niet kennen en een verschillende taal spreken. JGZ ziet wat er nodig is, de 
gemeente ziet waar men recht op heeft. Voor een goede samenwerking is het van belang dat de 
uitvoerend medewerkers van enerzijds JGZ en anderzijds de gemeente elkaars organisatie en 
werkwijzen leren kennen en gaan vertrouwen op elkaars kennis en competenties. 
Naast kennismaking is ook training nodig. In deze training leren JGZ-medewerkers armoede te 
herkennen en bespreekbaar maken, de relatie te leggen tussen armoede en de ontwikkeling van het 
kind, te adviseren over producten en activiteiten die het kind ten goede komen en hierover een 
adviesbrief te schijven voor de gemeente. Consulenten van Sociale Zaken leren JGZ-adviesbrieven te 
beoordelen en deze om te zetten in een verstrekking vanuit de Bijzondere Bijstand. 

 
 

Kwaliteitsbewaking 
Hoe wordt de kwaliteit van de interventie bewaakt? 
 
Voor de effectiviteit van de interventie is het van wezenlijk belang dat de essentiële elementen van de 
interventie worden uitgevoerd en geborgd. Gedurende de uitvoering dient regelmatig gemonitord te 
worden of alle stappen worden doorlopen. De wijze waarop dit gebeurt, kunnen uitvoerende 
instellingen zelf vormgeven. Met name in de eerste periode van uitvoering is geregelde afstemming 
tussen de samenwerkingspartners noodzakelijk. Een jaarlijkse evaluatierapportage met de 
belangrijkste ontwikkelingen en de kerncijfers (aantal gesignaleerde kinderen, aantal adviesbrieven, 
aantal verstrekkingen, aantal nazorgcontacten) geeft inzicht in het verloop van de interventie en 
biedt nuttige informatie om deze waar nodig bij te stellen.  
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Randvoorwaarden 
Wat zijn de organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de 
interventie? 
 
Randvoorwaarden voor de implementatie en uitvoering staan uitvoerig beschreven in de 
interventiehandleiding. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: 
- Het organiseren van de kennismaking tussen de Jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke 

dienst Sociale Zaken (bijvoorbeeld via een wederzijds werkbezoek en voorlichting); 
- Een goede samenwerking tussen beide partners zowel op uitvoerings- als op beleidsniveau; 
- Concrete werkafspraken en werkinstructies over de precieze uitvoering van alle 

interventiestappen, zowel binnen de Jeugdgezondheidszorg als binnen Sociale Zaken; 
- Ruimte voor een pilotfase (bijvoorbeeld een jaar), waarna de interventie verder op maat gemaakt 

kan worden; 
- Afstemming met andere gemeentelijke voorzieningen: hoe past de interventie in het totale 

aanbod van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en eventuele andere voorzieningen in een 
gemeente. 

 
 

Implementatie 
Is er een systeem voor implementatie? Geef een samenvatting. 
 
De handleiding en de deprivatievragenlijsten zijn digitaal beschikbaar via de I-database van het 
Centrum Gezond Leven (RIVM) en via de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi). De 
handleiding is kosteloos te bestellen bij de interventie-ontwikkelaar (GGD West-Brabant). 
De interventie-ontwikkelaar kan workshop en trainingen over de interventie en achterliggende 
methodieken verzorgen. Hierbij wordt samengewerkt met Stimulans (www.stimulansz.nl) en 
stichting De Vonk (www.stichtingdevonk.nl). 

 
 

Kosten 
Wat zijn de kosten van de interventie? 
De kosten van de interventie zijn afhankelijk van de omvang van de problematiek per gemeente en 
het gemeentelijk beleid. Er zijn twee soorten kosten: 
- uitvoeringskosten JGZ 
- kosten van de verstrekking 
 
Uitvoeringskosten JGZ 
In een gemeente met 40.000 inwoners kost de interventie voor een jaar ca. €14.000 (inclusief 
evaluatierapport). Dit bedrag is gebaseerd op 500 kinderen per jaargroep, signalering in 2 
jaargroepen en totaal 122 interventiekinderen. Dit is een richtbedrag. Deze kosten worden 
gefinancierd door de gemeente vanuit het volksgezondheidbeleid (maatwerkopdrachten) of vanuit 
het armoedebeleid. Er zijn mogelijkheden lokaal maatwerk te leveren waardoor het bedrag hoger of 
lager wordt. De uitvoeringskosten zijn voor een aantal gemeenten reden geweest te stoppen met de 
interventie.  
 
Kosten van de verstrekkingen 
Om een idee te geven om hoeveel verstrekkingen het gaat per gemeente is Zwolle een goed voorbeeld. 
In 2012 is de interventie Armoede en Gezondheid van kinderen 118 keer ingezet. Hiervan zijn er 100 
aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. 5 aanvragen zijn doorverwezen en 8 zijn er afgewezen. 
Tot slot zijn er 5 aanvragen ingetrokken (Kuiperij en Van den Bosch-Van Pijkeren, 2014).  
De hoogte van het bedrag voor de verstrekkingen, varieert tussen de €75 en €250 per verstrekking. 
Op het totale budget van een middelgrote gemeente voor Bijzondere Bijstand, is het aandeel van deze 
interventie beperkt. 
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5. Onderzoek naar praktijkervaringen 
 
 

Onderzoek en resultaten 
Is er onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen met de interventie en wat zijn daarvan de meest 
relevante uitkomsten? 
 
Er zijn drie onderzoeken gedaan naar de interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’: 
 
1. Evaluatie van de pilot-interventie (Rots-de Vries & Kroesbergen, 2002).  
Dit onderzoek betrof een proces- en productevaluatie naar de eerste versie van de interventie. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een landelijk onderzoeksprogramma naar interventies 
ter reductie van sociaal-economische gezondheidsverschillen (Stronks en Mackenbach 2006). Door 
middel van logboeken per casus, mondelinge interviews met uitvoerders, managers en ouders, en het 
bijwonen van werkbesprekingen werden het bereik, de uitvoerbaarheid en de door ouders 
waargenomen effecten onderzocht.  
De interventie bleek goed uitvoerbaar, met dien verstande dat de uitvoerders van de interventie baat 
hebben bij een goede begeleiding. De Jeugdgezondheidszorg moet leren de problematiek te 
signaleren en om te zetten in een op de gezinssituatie toegesneden interventie. De medewerkers van 
Sociale Zaken moeten leren werken met adviezen van de Jeugdgezondheidszorg en kinderen als 
afzonderlijke doelgroep in het armoedebeleid te beschouwen. 
De doeleinden waarvoor financiële middelen ter beschikking werden gesteld bestonden voor 67% uit 
sport- en zwemlessen en voor 16% uit winterkleding/-schoeisel. Overige doeleinden betroffen 
deelname aan schoolactiviteiten, hulpmiddelen/medicatie/therapie en voorzieningen in de woning 
(alle ca. 6%).  
De bereikte ouders waren zeer positief over de interventie. Zij wezen zowel op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling als op de lichamelijke gezondheid van het kind. Kernwoorden wat betreft het eerste 
waren: meer contacten met vriendjes en vriendinnetjes, het doorbreken van (dreigend) isolement, 
meer zelfvertrouwen krijgen, het voorkomen van verveling. Wat betreft de lichamelijke gezondheid 
werd met name gewezen op het  belang van beweging en van leren zwemmen. Dit laatste speelde 
sterk voor een aantal kinderen met achterstanden bijvoorbeeld wat betreft de motorische 
ontwikkeling. 
De positieve reacties van de ouders waren bovenverwachting. Gezien de relatief geringe omvang van 
de interventie, was een belangrijke te beantwoorden onderzoeksvraag wat de impact van de 
interventie zou zijn. Deze bleek groter dan verwacht. Behalve voor het betreffende kind, gaf de 
interventie lucht in het gezin en er gebeurde eindelijk weer eens iets positiefs. Spanningen konden 
hierdoor tijdelijk naar de achtergrond raken. Ook voor de ouders zelf betekende de interventie soms 
veel, omdat ze hun kinderen tegen de gevolgen van armoede willen beschermen. 
 
2. Evaluatie van het gebruik van sport- en zwemlessen (Sins, 2003) 
In 2003 is door Sins geëvalueerd hoe het advies om kind te laten zwemmen/sporten werd opgepakt 
door de ouders. Er is mondeling een vragenlijst afgenomen bij de ouders van kinderen die in het 
schooljaar 2001-2002 het advies hadden gekregen te gaan sporten of zwemmen, waarin gevraagd 
werd naar het behalen van diploma’s en kwantiteit van het gebruik van de lessen. Indien voortijdig 
gestopt, werd geïnformeerd naar de reden van stoppen. Verder is contact gezocht met de 
medewerkers van zwembaden om van hen te horen hoe de participatie van de kinderen was en of er 
problemen waren met aanmeldingen en/of betalingen van de zwemlessen. Van de 27 kinderen die 
zwemlessen vergoed hebben gekregen hebben er 7 (26%) diploma A + B gehaald, en 9 (32%) hebben 
diploma A gehaald; 5 van hen waren ten tijde van het onderzoek nog bezig voor diploma B en de 
anderen waren na het behalen van diploma A gestopt met de zwemlessen. De overige 11 kinderen 
(41%) zijn voor het behalen van diploma A gestopt met de zwemlessen. Van de zeven kinderen die 
sportlessen vergoed hebben gekregen, zijn twee kinderen langer dan 1 jaar lid geweest. Twee 
kinderen zijn na ca. een half jaar gestopt met sporten. Drie kinderen zijn niet gestart met sporten. 
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Er is een diversiteit aan redenen genoemd waarom kinderen zijn gestopt of niet startten met 
zwemmen en sporten. Vaak spelen er alsnog praktische barrières, zoals vervoersproblemen of gebrek 
aan zwemkleding. Ook kunnen gezondheidsproblemen bij ouder en/of kind een rol spelen. Vanwege 
deze redenen kan het moeilijk zijn de participatie aan de lessen te organiseren en vol te houden. Uit 
dit onderzoek werd geleerd dat het toesnijden van de interventie op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van ouders expliciet aandacht verdient. Bijvoorbeeld: wanneer een verstrekking 
voor sport wordt gegeven, moet ook met de ouders besproken worden of de sportclub bereikbaar is. 
Wanneer de sportclub niet bereikbaar is, wordt een sportclub gekozen die wel bereikbaar is. Vaak 
werkt het het beste wanneer een sportclub gekozen wordt die in de buurt zit. Deze leerpunten zijn 
verwerkt in de interventiehandleiding. 
 
3. Evaluatie van de interventie in de gemeente Zwolle (Kuiperij enVan den Bosch-Van Pijkeren, 

2014) 
Dit betrof een evaluatie van de uitvoering van de interventie door de gemeente Zwolle, GGD 
IJsselland en Icare Jeugdgezondheidszorg over een periode van 4 jaar. Via registraties van de 
betrokken instellingen werd het bereik van de interventie onderzocht. Onder een steekproef van de 
bereikte ouders werden mondelinge interviews gehouden om hun ervaringen na inzet van de 
interventie te onderzoeken. In totaal zijn er 15 interviews gedaan met ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar.  
Uit het onderzoek is gebleken dat jaarlijks gemiddeld 250 kinderen (0-12 jaar) met de interventie 
worden bereikt. Dat is 16% van het aantal kinderen dat in een huishouden met een minimum 
inkomen woont in Zwolle. De toegekende verstrekkingen betroffen onder meer kleding, 
slaapkamerbenodigdheden, sportactiviteiten en fietsen. Bij meer dan de helft van de bereikte 
gezinnen adviseerde Sociale Zaken eveneens over het gebruik van inkomensondersteunende 
voorzieningen. Uit de interviews met ouders bleek dat ouders de interventie waarderen en positieve 
veranderingen bij hun kind zien. De samenwerkingspartners zijn positief over de samenwerking en 
het resultaat van de interventie.
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6. Onderzoek naar de effectiviteit 
 

 
Onderzoek in Nederland 
Is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie in Nederland en wat zijn daarvan de 
uitkomsten? Vermeld ook reviews en meta-analyses. 
 
Er is geen effectiviteitsonderzoek naar de interventie gedaan. 

 
 
Onderzoek naar vergelijkbare interventies 
Is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze of een vergelijkbare interventie (in Nederland 
en in het buitenland) en wat zijn daarvan de uitkomsten? Vermeld ook reviews en meta-analyses. 
 
Nee. 
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