
Nationaal Preventieakkoord en 
Kansrijke Start
In de landelijke politiek stelt staatssecreta-
ris Paul Blokhuis doelen voor een Nationaal 
Preventieakkoord: ‘Door middel van een 
preventieakkoord is ‘er met vereende 
krachten meer en sneller resultaat te 
halen om gezondheidswinst te boeken en 
gezondheidsverschillen te verkleinen’, 
(bron: Zorgvisie.nl). 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat de eerste duizend dagen van een kind 
cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling. 
Minister Hugo de Jonge komt daarom voor 
de zomer met een landelijk actieprogramma 
‘Kansrijke Start’ dat ervoor moet zorgen dat 
kinderen een goede start kunnen maken.

Preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De JGZ-sector biedt al meer dan 100 jaar 
preventieve zorg, werkt laagdrempelig en 
heeft een groot bereik van kinderen en hun 
ouders. Weet je bijvoorbeeld dat 95% van 
de ouders op het consultatiebureau komt 
met hun kind? Goede preventieve zorg 
stimuleert een veilige, gezonde en kansrijke 
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar 
en voorkomt problemen op latere leeftijd. 
De JGZ is een stille kracht met grote impact. 
Om deze impact te vergroten is in 2016 
een sectorbrede JGZ Preventieagenda 
opgesteld, gericht op de preventie van 
complexe maatschappelijke problemen. 

Krachten bundelen met de JGZ 
Preventieagenda
De JGZ Preventieagenda is een initiatief 
van brancheverenigingen ActiZ Jeugd en 
GGD GHOR Nederland, beroeps-
verenigingen AJN en V&VN en het NCJ. 
Alle JGZ-organisaties hebben deze omarmd. 
Met de JGZ Preventieagenda bundelt de 
sector haar krachten en richt zij zich op 
de preventie van Kindermishandeling, 
Armoede en Schoolverzuim. Dat doet zij 
door in te zetten op hechting, ouderschap, 
gezondheid en weerbaarheid. 

Juist bij de geadresseerde complexe 
maatschappelijke problemen, die vaak in 
volgende generaties doorwerken, kan de 
JGZ het verschil maken met de preventie
(pijlers). Dat doet de JGZ door met ouders 
en jongeren in gesprek te gaan over een 
gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling, 
mogelijke problemen te bespreken en zo 
nodig hulp te bieden, of door te verwijzen 
als er meer hulp nodig is. 
Daarnaast kan de JGZ gemeenten en andere 
partijen adviseren over het inzetten 
van e� ectief gebleken interventies en 
methodieken, het signaleren van trends 
en adviseren over preventie binnen het 
gezondheids- en jeugdbeleid. Daarbij is 
samenwerken met de basisvoorzieningen 
(preventieve) zorg, (voor)scholen, de jeugd-
hulp en specialistische zorg van belang. 

‘Weet dingen. Vergaar kennis. Uit 

rapporten, boeken, blogs, stukken en 

uit wat de inwoners je vertellen. En 

gun je de luxe om te focussen: kies je 

dossiers en accepteer dat je van andere 

thema’s amper wat weet.’ Dat is het 

advies van Laurens van Voorst (Meijer-

ijstad, Hart voor Schijndel) aan nieuwe 

raadsleden (bron: Raadslid.Nu). Wat 

wordt jouw focus als nieuw raadslid? Ga 

voor een gezonde, veilige en kansrijke 

start voor ieder kind en werk daarvoor 

samen met de Jeugdgezondheidszorg 

(de JGZ). Laat je door één van de 45 

lokale JGZ-organisaties informeren over 

preventieve jeugdgezondheidszorg en 

de sectorbrede JGZ Preventieagenda.

Meer informatie
Kijk op www.ncj.nl/preventieagenda. In contact 
komen met een lokale JGZ-organisatie? Neem 
contact op met Petra Kletter (adviseur NCJ) via 
pkletter@ncj.nl of 06-53975814. 

Wat wordt jouw focus?

Ga voor een gezonde, veilige en 
kansrijke start voor ieder kind!

Ingezonden mededeling

C 100
M 72
Y 0
K 56

C 0
M 65
Y 100
K 5


