
VRAGEN EN ANTWOORDEN KAHOOT 29 MEI JGZ GGD GRONINGEN 

 

 

1. De ingrediënten van een pannenkoek zijn tenminste Hide answers  

 Suiker, eieren en het JGZ-basispakket  

 Boter, vuur, kaneel en suiker  

 (Pannenkoek)meel, boter, eieren, melk of water  

 Zout, meel en de visie JGZ 3.0  

  

 

 

2. Waar staat binnen de JGZ de afkorting LPK voor ? Hide answers  

 Landelijk Persoonlijk Kader  

 Laadkleppen Periodieke Keuring  

 Landelijk Professioneel Kader  

 Landelijk Psychotherapeutisch Kader  

  

 

 

3. Hoort de prenatale fase tot het JGZ basispakket? Hide answers  

 Ja  

 Nee  

 Deels  

 Afhankelijk van het beleid van de Groninger gemeenten  

  

 

 

 4. Waar staat de afkorting NCJ voor? Hide answers  

 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid  

 Nederlands Centrum Jeugdigen  

 Nationaal Centrum Jeugdgezondheid  

 Nationaal Centrum Jeugdgezondheidszorg 

  

 

5. Aan welke groep kinderen wordt het basispakket JGZ aangeboden? Hide answers  

 0 t/m 18 jaar  

 0 t/m 16 jaar  

 -9 maanden tot 18 jaar  

  0 tot 18 jaar 
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6. Valt toeleiden naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) onder het basispakket JGZ?  

 Deels  

 Nee  

 Ja  

  Afhankelijk van het beleid van de betrokken gemeenten 

 

7. Heeft het LPK een relatie tot de landelijke richtlijnen? Hide answers  

 Ja  

 Nee  

 Dat is afhankelijk van het gemeentelijk beleid  

 Dat beslist de JGZ professional zelf 

 

8. Gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het LPK wel om de uitvoering v/d JGZ te 

toetsen? Hide answers  

 Soms wel en soms niet. Dat is afhankelijk van de inspecteur  

 Ja  

 Nee  

 Nee, want het LPK is nog niet overal geïmplementeerd 

 

9. Betekent werken met het LPK automatisch het aanbieden van minder contactmomenten aan 

ouders? Hide answers  

 Ja  

 Nee  

 Dat is afhankelijk van wat de betrokken gemeente inkoopt  

 Dat is afhankelijk v/h jeugdbeleid in die regio van ouders 

 

10. Als in het LPK over contactmomenten wordt gesproken dan gaat het over de volgende vormen 

Hide answers  

 Face-to-face  

 Face-to-face en telefonisch  

 Face-to-face, telefonisch en groepsconsult  

 Tenminste alle eerder genoemde mogelijkheden tot contact 
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11. Is afstemmen met de ouder(s) belangrijk bij het LPK? Hide answers  

 Alleen als het een toegevoegde waarde heeft  

 Alleen als de ouder dat ook belangrijk vindt  

 In dialoog met ouder(s) het contact vormgeven is belangrijk  

 Bieden van professionele zorg staat centraal en de rest niet  

 

12. Flexibiliseren binnen het LPK betekent onder meer Hide answers  

 Het gewenste contactschema met collega's samen bepalen  

 In overleg met gemeente het gewenste contactschema bepalen  

 Met het sociaal team / wijkteam het contactschema bepalen  

 In dialoog met ouder(s) het contactschema bepalen  

 

13. Wat is het wettelijk kader van het LPK? Hide answers  

 De Jeugdwet  

 De Zorgverzekeringswet  

 De Participatiewet  

 De Wet publieke gezondheid  

 

14. Heeft het professioneel 'oordeel' wel een plek binnen het LPK en daarmee de JGZ? Hide 

answers  

 Dat is afhankelijk van de JGZ regiomanager  

 Ja  

 Dat is afhankelijk van het beleid van de GGD  

 Nee  

 

15. Bij de invoering van het basispakket JGZ is het basistakenpakket JGZ (BTP) komen te vervallen 

Hide answers  

 Deels. Dat is afhankelijk v/h beleid v/d betrokken gemeente  

 Nee, de inspectie (IGZ) toetst de JGZ nog steeds aan het BTP  

 Ja  

 Nee   
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16. In welke wet staat dat de leeftijdsgrens tot 18 jaar is voor de JGZ en niet tot 19? Hide answers  

 Wet publieke gezondheid  

 Zorgverzekeringswet  

 Algemene wet bestuursrecht  

 Jeugdwet 

 

17. Is advisering voor beleid een onderdeel van het LPK? Hide answers  

 Dat is afhankelijk van de JGZ regio  

 Dat is afhankelijk van de vraag hoe je de Wpg interpreteert  

 Ja  

 Nee 

 

18. Wie mag de JGZ uitvoeren? Hide answers  

 Alleen de in de Wpg uitdrukkelijk genoemde instellingen  

 Alleen de GGD-organisaties  

 Alleen de thuiszorgorganisaties  

 De gemeente kan en mag dat zelf bepalen 

 

19. De volgende 2 rode lijnen volgen uit de interviews die met de JGZ teams zijn gehouden door 3.0 

Hide answers  

 Goed kunnen vaccineren & een professionele werkhouding  

 Werken conform het LPK & en up-to-date houden protocollen  

 Werken conform het LPK & collectieve preventie meer centraal  

 Collectieve preventie meer centraal & implementatie Jeugdwet 

 

20. Heeft de jeugdarts een directe verwijzingsmogelijkheid naar niet-vrij toegankelijke jeugdhulp? 

Hide answers  

 Dat hangt af van het beleid van de betrokken gemeente  

 Nee, alleen de huisarts en een medisch specialist mogen dat  

 Ja  

 Nee 
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21. Hanteren we binnen het LPK ook het onderscheid tussen een uniform en een maatwerk deel? 

Hide answers  

 Nee  

 Ja  

 Ja, maar kan per richtlijn variëren  

 Ja, maar kan per JGZ regio variëren 

 

22. Niet alle contacten uit de LPK tabel hoeven aan iedere jeugdige aangeboden te worden Hide 

answers  

 Dat is juist. Immers als alles goed gaat, is dit niet nodig  

 Dit is onjuist. Het aanbieden is iets anders dan het afnemen  

 Dit hangt af van de inschatting van de JGZ professional  

 Dit hangt af van het jeugdbeleid van de betrokken gemeente 

 

23. Als binnen het LPK expliciet gesproken wordt over individuele zorg..... Hide answers  

 Dan is alleen face-to-face tweezijdig contact mogelijk  

 Dan zijn allerlei vormen van persoonlijk contact mogelijk  

 Dan zijn groepsconsulten absoluut niet toegestaan  

 Dan zijn allerlei vormen van contact mogelijk 

 

24. Het werken op basis v/h LPK betekent een afname qua aanbod v/h totaal aantal 

contactmomenten? Hide answers  

 Dat bepaalt de gemeente of dat het geval is  

 Dat bepalen de ouders of dit het geval is  

 Nee, het aantal contacten is qua aanbod onveranderd gebleven  

 Ja, het aantal contacten is qua aanbod duidelijk afgenomen 

 

25. Is een leidend principe binnen het LPK zorg op maat? Hide answers  

 Soms, want is afhankelijk van de toegepaste JGZ richtlijn  

 Dat is afhankelijk van het beleid van de betrokken gemeente  

 Ja  

 Nee 
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26. Beschouwt de inspectie (IGZ) het LPK wel als een geschikt toetsingskader om de JGZ te toetsen? 

Hide answers  

 Nee, dit komt door de hoge mate van flexibiliteit v/h LPK  

 Nee, dit komt omdat het LPK geen toetsingskader is  

 Ja, sinds 2016 hanteert de IGZ het LPK als toetsingskader  

 Nee, want veel organisatie werken nog niet conform het LPK 

 

27. Hoe verhouden het LPK en het Basispakket zich tot elkaar? Hide answers  

 In het LPK wordt de uitvoering v/h Basispakket beschreven  

 Er bestaat geen enkele relatie tussen het Basispakket en LPK  

 Het LPK is de bron van waaruit het Basispakket is ontstaan  

 Het Basispakket kan niet zonder het LPK bestaan. 

 

28. Hoe verhoudt het LPK zich tot bestaande richtlijnen? Hide answers  

 Er is geen relatie tussen het LPK en bestaande richtlijnen  

 LPK is gebaseerd op het geheel aan bestaande richtlijnen  

 LPK is puur gebaseerd op de richtlijn contactmomenten 2003  

 Het LPK is gebaseerd op een aantal bestaande richtlijnen 

 

29. Hoort de levensfase 18+ tot het JGZ basispakket? Hide answers  

 Ja  

 Nee  

 Deels  

 Dit is afhankelijk van het beleid van de gemeente 

 

30. Zit prenatale voorlichting in het basispakket JGZ? Hide answers  

 Ja  

 Nee  

 Hangt af van de wens van betrokken gemeente  

 Nee, maar kunnen aanvullende afspraken over worden gemaakt 
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