
Update 15 december 2021
Juist in deze periode en met de aangekondigde maatregelen is het van belang de JGZ overeind te
houden, omdat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van deze situatie, en in de eigen regio(‘s)
op maat de gesprekken te voeren hoe hier handen en voeten aan te geven.

Ook naar aanleiding van de school- en opvang-sluiting adviseren we de JGZ deze week extra in te
zetten op het contact met de scholen om zo kinderen en ouders waarover zorgen zijn nog te bereiken.
In verband met de Omikron-variant en het dreigende besmettingsgevaar adviseren we om in deze
gesprekken na te denken over of er aanscherpingen nodig zijn in de vorm waarin deze zorg wordt
aangeboden. Zodat dit veilig en conform de RIVM-regels kan blijven gebeuren. Betrek in deze
gesprekken ook de wensen en behoeften van ouders.

1. Zie voor noodzakelijke zorg het schema voor het temporiseren van de JGZ (pagina 42). Dit is
een hulpmiddel voor als er keuzes gemaakt moeten worden in afschaling van JGZ zorg.

2. De zorg voor 0-4 jarigen gaat door, maar zorg voor de veiligheid van medewerkers, ouders en
kinderen. Beperk de fysieke contacten waar mogelijk en vervang die door online contact.

3. Ondersteuning van de scholen:
● Benut de schoolteams, waarin expertise vanuit JGZ en vanuit de school zit.
● Neem vóór de schoolsluiting (17-12) contact op met de scholen (IB’er/zorgcoördinator) om te

vragen of er kinderen zijn waarover zorgen zijn en bied hen een contactmoment aan (over de
mail, bellen, appen, etc.).

● Laat scholen naar ouders en kinderen communiceren over de online mogelijkheden voor
ondersteuning (denk aan groeigids-chat, jouwggd, @ease, jongerenhulponline, etc.).

● Neem contact op met de noodopvang (voor kinderen waarover zorgen zijn en voor kinderen
van ouders met een essentieel beroep), en bied hen een contactmoment aan (over de mail,
bellen, appen, etc.).

● Neem in de derde week van januari contact op met de scholen voor een herijkingsmoment.

4. We adviseren JGZ-medewerkers twee keer per week preventief een zelftest te doen, ook bij geen
klachten. Met een negatieve zelftest kan je aan het werk. Bij een positieve zelftest laat je je testen
door de GGD (PCR-test) en blijf je thuis in afwachting van de uitslag van de PCR-test. Bij klachten
laat je je altijd testen door de GGD en blijf je thuis in afwachting van de uitslag.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/rapport-uitval-reguliere-zorg-door-covid-19-bij-de-jeugdgezondheidszorg_1.pdf

