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1. Actuele ontwikkelingen 

Inleiding 
De JGZ heeft een unieke positie in Nederland. Mede dankzij de laagdrempelige toegang heeft de JGZ alle kinderen in                   

beeld, zeker de jonge kinderen. Dat maakt het mogelijk om jeugdigen en hun ouders al vroeg te bereiken: op school, thuis                     

of in de buurt. De JGZ is daarmee binnen het sociaal domein een belangrijke schakel aan de voorkant van de zorgketen.                     

Daarnaast kan de JGZ de gemeente waardevolle (beleids)informatie leveren over trends die zij waarneemt.  

 

Al vele jaren bereikt de JGZ gezondheidswinst. Uit kosteneffectiviteitsonderzoek in 2012 naar de preventie-activiteiten              
1

voor 0-4 jarigen blijkt dat iedere euro die jaarlijks in de JGZ wordt geïnvesteerd elf euro oplevert. Ook blijkt dat alle                     

Nederlanders één jaar van hun gezonde levensverwachting te danken hebben aan de JGZ. Uit onderzoek in 2013 naar                  

een aantal opvoed- en opgroeiprogramma’s blijkt dat de investeringen zich drie tot vijftig maal terugbetalen. 

 

De JGZ is volop in beweging. De laatste jaren hebben zich binnen en rond de JGZ allerlei ontwikkelingen voorgedaan die                    

van groot belang zijn voor het karakter en de werkwijze van de JGZ. Er worden (nieuwe) vragen aan de JGZ gesteld die                      

verband houden met ongezonde leefstijl, psychosociale problematiek en het opvoeden en opgroeien in een toenemend               

complexe maatschappij. Daarbij speelt een rol dat de gezondheidsvraagstukken die voortkomen uit deze ontwikkelingen,              

het meest spelen bij gezinnen en jongeren die mogelijk niet goed worden bereikt. De uitgangspunten bij de aanpak van                   

deze nieuwe vragen zijn gericht op het ondersteunen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van ouders en toename van                   

de inzet van de pedagogische civil society.  

 

Sinds 1 januari 2015 werkt de JGZ volgens het nieuwe basispakket JGZ, waarin de preventieve zorg door de JGZ centraal                    

staat. Uitgangspunt voor de JGZ blijft de vraag en behoefte van ouders en jeugdigen. Versterken van eigen kracht van                   

ouders en jeugdigen en normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren vragen een benadering op maat. Het Landelijk               

Professioneel Kader ondersteunt hierbij. Het LPK is - in samenspraak met JGZ-professionals en beroepsverenigingen -               

opgesteld om flexibeler invulling te kunnen geven aan het Basispakket JGZ om zodoende beter aan te sluiten op de                   

behoeften van jeugdigen en ouders. Het LPK heeft de bestuurlijk instemming van VWS, VNG, GGD GHOR NL en ActiZ. Het                    

LPK vervangt per 1 januari 2016 de richtlijn Contactmomenten uit 2003. 

 

Stelselherziening jeugd 
Begin 2015 kreeg het nieuwe jeugdstelsel zijn beslag; gebaseerd op de transitie en transformatie van de jeugdhulp                 

(voorheen jeugdzorg). Doel is vermindering van de jeugdzorg/jeugdhulp (‘ontzorgen’). Hier kan de JGZ op inspelen met                

lichte vormen van hulp en ondersteuning om daarmee de toestroom naar zwaardere, geïndiceerde vormen van jeugdhulp                

te voorkomen. Het nieuwe basispakket zorgt voor een stevige basis in het nieuwe stelsel: preventieve JGZ binnen het                  

sociaal domein aan de voorkant van de keten van zorg voor jeugd. Voor het gezondheidsbelang van kinderen en jongeren                   

is het noodzakelijk dat de meerwaarde en inzet van de JGZ in een snel veranderende omgeving behouden blijft en dat de                     

JGZ preventieve zorg in de meest brede zin van het woord op kwalitatieve, hoogwaardige wijze blijft aanbieden,                 

afgestemd op de behoefte van kind en ouders. 

 

Samenwerken  
De in gang gezette transformatie in de zorg voor jeugd is nog steeds volop gaande, waarbij eigen kracht van jeugdigen en                     

hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk centraal staat. Ook wordt gewerkt aan het minder snel medicaliseren van                   

problemen, betere samenwerking rond gezinnen en het bieden van zorg op maat dichtbij. De noodzaak tot intensievere                 

samenwerking tussen de partijen in de zorg voor jeugd blijft groeiend. Deze samenwerking biedt kansen, aangezien                

1 Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg, Verdonck, Klooster & Associates, maart 2012 en Investeringen in opvoeden en 
Opgroeien loont!, juli 2013 
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bekend is dat vroegtijdige interventies tot veel gezondheidswinst leiden. Het nieuwe jeugdstelsel is erop gericht de                

samenwerking rond gezinnen te verbeteren. JGZ kan bij uitstek bijdragen aan het succesvol realiseren van de                

transformatie en de samenwerking die daarbij hoort. Het NCJ heeft in 2015 de opzet van de impulsbijeenkomsten                 

doorontwikkeld en bij meerdere organisaties ingezet, met name om de interne samenwerking tussen professionals en               

teams te verbeteren. Deze wijze van ondersteunen, in de organisatie en met de professionals, is zodanig succesvol dat we                   

het instrument “impulsbijeenkomst” in willen blijven zetten om JGZ-medewerkers te laten stil staan bij hun professionele                

identiteit. 

 

Informatisering in de JGZ 
In 2015 heeft het NCJ ingezet op het optimaliseren van de BDS. Vanuit het veld kwam namelijk het signaal dat op dit                      

moment nog onvoldoende aan de verwachtingen en wensen van JGZ-organisaties wordt voldaan. Daarop is een               

Expertgroep ingesteld, die op basis van een nieuw beoordelingskader de huidige BDS tegen het licht heeft gehouden. De                  

optimalisering loopt door in 2016. Het aantal BDS-protocollen is fors uitgebreid, waardoor voor de meeste richtlijnen nu                 

een BDS-protocol beschikbaar is. Ook is het aantal JGZ-organisaties dat is aangesloten op Jeugd In Beeld in 2015                  

verdubbelt ten opzichte van 2014 namelijk naar veertien deelnemers. Ook is het aantal rapportages uitgebreid naar drie                 

stuks.  

Veilig en gezond opgroeien van kinderen in Nederland is een wens van iedereen en de opgave van de JGZ. Preventie                    

vanuit de JGZ heeft haar waarde, maar de zichtbaarheid ervan voor de JGZ in het bijzonder en voor de samenleving in het                      

algemeen is nog onvoldoende. Met de inzet van juiste technologische oplossingen kan het delen van kennis binnen JGZ de                   

kracht van preventie niet alleen meer zichtbaar maken, maar ook krachtiger worden. Steeds meer kinderen in Nederland                 

zullen dan, geholpen door de JGZ veiliger en gezonder kunnen opgroeien.  

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een informatiestandaard: de Basisdataset (BDS). Doordat een informatiestandaard de              

relevante gegevensvastlegging en –uitwisseling beschrijft, ondersteunt deze de zorg die JGZ-organisaties bieden vanuit het              

Basispakket JGZ. Informatiestandaarden verbinden zorg(processen) aan ICT. Daarom worden bij het ontwikkelen en             

onderhouden van de BDS zowel gebruikers, stakeholders als ICT-specialisten betrokken.  

 

Ondersteuning JGZ-organisaties 
In 2015 zijn diverse activiteiten georganiseerd om de verbinding tussen JGZ-organisaties tot stand te brengen en                
kennisdeling tussen andere organisaties en het NCJ te stimuleren. Op de bijeenkomsten voor JGZ-managers, de               
zogenaamde Toogdagen, en tijdens kennisnetwerkbijeenkomsten voor JGZ-staf/beleidsmedewerkers en professionals zijn          
actuele JGZ-thema’s besproken en NCJ-producten geïntroduceerd. Het aantal unieke gebruikers op de NCJ-website is dit               
jaar gegroeid van circa 25.000 (unieke) bezoekers naar 225.000; een ongekend hoge stijging.  
Het NCJ heeft het accounthouderschap in 2015 verder uitgebouwd. Met iedere JGZ-organisatie is een individuele relatie                
onderhouden en iedere JGZ-organisatie is minimaal één keer bezocht. Deze werkwijze levert veel inbreng op om de                 
producten en activiteiten van het NCJ zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van                  
JGZ-organisaties. Ook heeft het NCJ in 2015 in diverse externe werkgroepen, commissies en structurele overlegvormen               
geparticipeerd. Het gaat hierbij om periodiek overleg met de JGZ-beroepsgroepen, VWS en de IGZ, ActiZ en GGD GHOR                  
Nederland, opleidingsinstituten voor JGZ-professionals, de partners in het Kennisprogramma Jeugd,          
collega-kennisinstituten, Academische Werkplaatsen Jeugd en de gezondheidsbevorderende instituten. 
 

Vluchtelingen 
In 2015 is in samenwerking met GGD GHOR Nederland, ActiZ en de beroepsverenigingen samengewerkt om te                

inventariseren wat JGZ- professionals nodig hebben om de komst van vluchtelingen naar gemeenten te versterken. Het                

plan is om daarvoor om op de website van het NCJ ruimte in te richten voor ondersteunende documenten, goede                   

voorbeelden uit de praktijk en linkjes naar relevante informatie op andere websites. 
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2. De programma’s in 2015 
In 2015 is binnen vier programma’s, te weten Kinderen, jongeren en ouders aan zet, De kracht van preventie,                  

Samenwerken en Verbinden JGZ aan veel verschillende resultaten gewerkt. Per programma worden de resultaten              

beschreven en de activiteiten die hier aan hebben bijgedragen toegelicht. 

 

2.1 Kinderen, jongeren, ouders aan zet 
Versterking van de competenties van de JGZ-professional 
 

Inleiding 
Ouders en kinderen centraal zetten is een thema waar de JGZ de afgelopen jaren al hard aan heeft gewerkt. Met het                     

thema wordt beoogd dat kinderen, jongeren en ouders zelf regie kunnen voeren op een gezonde ontwikkeling en                 

optimale participatie. Ter ondersteuning heeft het NCJ in samenwerking met het JGZ-veld en relevante stakeholders een                

aantal producten opgeleverd. Dit project bouwt voort op verkregen inzichten en richt zich op het verder versterken van                  

een effectieve, gelijkwaardige relatie tussen kinderen, jongeren, ouders en professionals. 

 

Resultaten van het programma 
Innovatie & Implementatie 

1. Een gedragen projectplan en betrokkenheid van JGZ-organisaties om in co-creatie te komen tot dat wat               

JGZ-professionals nodig hebben om de regierol van kinderen, jongeren en ouders te versterken.  

2. Alle 48 JGZ-organisaties beschikken voor de JGZ-professionals, afhankelijk van de keuzes die in het projectplan               

gemaakt zijn, over één of meer instrumenten waarmee zij bijvoorbeeld:  

a. inzicht krijgen in hun eigen competenties ten aanzien van een effectieve gelijkwaardige relatie en hoe zij deze                 

kunnen verbeteren/versterken;  

b. inzicht krijgen in hoe de klant de geleverde dienstverlening beleeft; ouders faciliteren om meer in regie te                 

komen. 

Beheer & Implementatie 

3. Minimaal twee methodieken en interventies, die de relatie tussen kind, jongere en ouders en de regievoering over                 

het eigen leven kunnen versterken, worden zodanig beheerd dat deze blijven aansluiten bij de actuele (behoefte                

vanuit de) JGZ-praktijk: onder andere de programma's Samen Starten en VoorZorg. 

 

Toelichting activiteiten per resultaat 

Innovatie & Implementatie 

Resultaat 1. Een gedragen projectplan en betrokkenheid van JGZ-organisaties om in co-creatie te 

komen tot dat wat JGZ-professionals nodig hebben om de regierol van kinderen, jongeren en ouders te versterken. 

Er is een begeleidingscommissie (BC) samengesteld, bestaande uit diverse geledingen uit het JGZ-veld. Daarnaast zijn TNO                

en NPCF/ Kind & Ziekenhuis betrokken ter inspiratie, vanwege hun expertise op het terrein van gelijkwaardig                

partnerschap. De begeleidingscommissie is in totaal twee keer bijeen gekomen, waarnaast ze via de e-mail op de hoogte                  

zijn gehouden van de voortgang en hebben gereageerd op de resultaten. In het concept-projectplan, dat als eerste is                  

opgesteld, is een drietal scenario’s uitgewerkt, met de focus op de ondersteuning van de professional. Tijdens de eerste                  

bijeenkomst van de begeleidingscommissie op 1 april 2015 is dit plan besproken. Geadviseerd is om eerst een gedegen                  

inventarisatie te houden naar wat al op dit gebied gebeurt, om aan te kunnen sluiten bij de praktijk en niet opnieuw het                      

wiel uit te willen vinden. Daarnaast werd duidelijk dat de BC een totaaloplossing voor ogen had, die zowel insteekt op het                     

perspectief van de klant als op dat van de JGZ-professional; alleen zo werk je in de ogen van de BC aan gelijkwaardig                      

partnerschap. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst zijn commissieleden benaderd om hen te informeren over de                

beoogde bijstelling van het project, mede gelet op de eerder geproduceerde producten ter ondersteuning van de klant.                 
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Tijdens de tweede bijeenkomst van de BC op 27 mei is de inventarisatie besproken. Hierover was de BC positief. Op basis                     

van de inventarisatie is nagegaan welke initiatieven verdere verkenning verdienen. Dit zijn: het Positive Perspective               

Program (PPP), de Verbetermeter en de Ervaringsmonitor. Aandachtspunt bij de initiatieven is om zowel het stimuleren                

van reflectie vanuit de klant als het stimuleren van reflectie vanuit de professional mee te nemen. Essentieel is om de                    

klant meteen te laten meedenken. Belangrijke vragen zijn: voel je je gehoord, voel je je begrepen en voel je je geholpen?                     

Op grond van een aantal criteria is besloten vooral te focussen op PPP. De Begeleidingscommissie is hierover                 

geïnformeerd, het projectplan is in oktober aan het ministerie van VWS toegezonden en besproken met landelijke                

stakeholders (beroepsverenigingen, VNG en branche- organisaties). 

 

Resultaat 2. Alle 48 JGZ-organisaties beschikken voor de JGZ-professionals, afhankelijk van de keuzes die in het                

projectplan gemaakt zijn, over één of meer instrumenten waarmee zij bijvoorbeeld: 

a. inzicht krijgen in hun eigen competenties ten aanzien van een effectieve gelijkwaardige relatie en hoe zij deze kunnen                   

verbeteren/versterken; 
b. inzicht krijgen in hoe de klant de geleverde dienstverlening beleeft. 

In augustus is samen met STMR een start gemaakt voor de inzet van PPP in twee teams. Ouders participeren in dit project;                      

in september zijn bijeenkomsten met hen geweest; dit heeft geleid tot een set vragen waarover ouders en professionals                  

overeenstemming hebben bereikt. In oktober vond de kick-off plaats voor de start met de pilot. Het NCJ is betrokken                   

geweest bij de tussen- en de eindevaluatie van de twee teams.  

Daarnaast is samengewerkt met GGD West-Brabant in een experiment waarbij een Persoonlijk Gezondheidsdossier wordt              

ingezet, dat kan worden gekoppeld aan het DD JGZ. Daarmee kan worden tegemoet gekomen aan de informatiebehoefte                 

van de klant en het delen van gegevens.  

Informatie over Gelijkwaardig Partnerschap en de ervaringen die zijn opgedaan in beide praktijkvoorbeelden zijn              

opgenomen in een inspiratiedocument: Samen op de tandem. Daarnaast is een inspiratieboekje ‘reflecteren’ gemaakt              

over intervisie en feedback. 

Deze activiteiten waren voor het tweede en derde kwartaal gepland. Gelet op de reactie van de begeleidingscommissie en                  

de ingelaste inventarisatie (zie resultaat 1) is het proces vertraagd, de koers gewijzigd en liep de planning uit. Er is niet                     

ingezet op het ontwikkelen van twee nieuwe instrumenten, maar op het aansluiten op en doorontwikkelen van                

instrumenten uit de praktijk. JGZ-organisaties hebben zo een keuze uit meerdere breed gedragen instrumenten.  

 

Beheer & Implementatie 

Resultaat 3. Minimaal twee methodieken en interventies, die de relatie tussen kind, jongere en ouders en de                 

regievoering over het eigen leven kunnen versterken, worden zodanig beheerd dat deze blijven aansluiten bij de                

actuele (behoefte vanuit de) JGZ-praktijk: onder andere de programma's SamenStarten en VoorZorg. 

 

SamenStarten 

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep was op 13 maart. Op de agenda stonden de verdere inrichting van de                   

infrastructuur, het voorbereiden van de jaarbijeenkomst met de managers van de deelnemende organisaties (op 15               

oktober) en de activiteiten voor 2015. De vraagbaakfunctie is inmiddels ingericht. 

Op 19 juni was de tweede bijeenkomst van de Klankbordgroep; hierin is afgesproken dat de naamgeving SamenStarten                 

blijft met als onderdelen de methodieken DMOP (het protocol dat op verzoek van de afdeling DMO van de gemeente                   

Amsterdam werd ontwikkeld) en VIB (Video- Interactie Begeleiding). Daarnaast is de SamenStarten App door TNO               

gepresenteerd; het NCJ gaat ook daarvoor naar verwachting beheeractiviteiten verrichten. Besproken is op welke manier               

verbinding tussen de methodiek SamenStarten en de App kan worden gelegd. Als ambitie is uitgesproken eerst parallel op                  

te trekken en organisaties zelf een keuze te laten maken tussen diverse varianten in- en exclusief de App. 

In de bijeenkomst van de klankbordgroep op 11 september stond de voorbereiding van de managersbijeenkomst centraal                

en de concept- overeenkomst met JGZ- organisaties. 

Op 23 januari en 10 februari zijn bijeenkomsten gehouden met de ontwikkelaar van SamenStarten en uitvoerenden van de                  

methodiek voor het updaten van het open gedeelte van de website. Op 20 en 25 maart zijn met dezelfde personen                    

bijeenkomsten gehouden voor het updaten van het gesloten gedeelte van de website geweest. Samen met de                
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communicatie- adviseur is de inrichting van de website besproken. De SamenStarten-website is ingepast in de vernieuwde                

NCJ-website. Het openbare gedeelte is klaar en het besloten gedeelte wordt ontsloten als organisaties de overeenkomst                

met het NCJ hebben ondertekend in 2016. 

Een vervolgbijeenkomst (op een eerste bijeenkomst in december 2014) voor het opzetten van een BDS-registratieprotocol               

is op 23 januari geweest. Het concept-registratieprotocol is ontwikkeld en op 5 maart besproken; er zijn vervolgens                 

onderdelen aangepast. Het registratieprotocol is door de BDS-Redactieraad vastgesteld en kan naar verwachting op z’n               

vroegst in het najaar worden ingebouwd in het DD JGZ.  

Op 27 maart, 10 april, 28 mei, 26 juni en 4 december zijn trainingsdagen gehouden voor vergroting van het aantal trainers                     

SamenStarten; daardoor is de trainerspool gegroeid van een naar drie trainers. De akte van eigendom van het DMOP is in                    

december 2015 door de gemeente Amsterdam overgedragen aan het NCJ. 

 

VoorZorg (VoorZorg- activiteiten gefinancierd met subsidie van VWS) 

De licentie met David Olds/ the University of Colorado (Denver) is aangevraagd en verkregen. De voorbereidingen voor de                  

nieuwe licentie met the University of Denver zijn gestart, er is hierover regelmatig contact met de contactpersoon voor                  

het NCJ in Canada. De sublicenties met aanbiedingsbrief zijn naar de 8 deelnemende JGZ-organisaties gestuurd en                

getekend geretourneerd. Inmiddels heeft een 9e organisatie GGD Drenthe de licentie getekend en voert VoorZorg uit. De                 

formele overdracht van NJi naar NCJ is gerealiseerd. Evenals de overdracht van het merk en beeldmerk. De website                  

www.voorzorg.info is gemigreerd en geüpdatet. 

Er is een ontwikkelplan opgesteld dat op 4 februari is besproken in de kerngroep (voorloper van de Adviescommissie). Dit                   

ontwikkelplan wordt verder uitgewerkt. 2015 stond in het teken van goed ingevoerd raken en het opbouwen van relaties                  

met relevante betrokkenen, zowel in Nederland als internationaal met de NFP-partners. Er zijn zo’n 6 video-calls geweest                 

met de contactpersonen in Denver en Canada. Tijdens deze gesprekken zijn de Nederlandse plannen besproken, werd                

kennis en ervaring uitgewisseld en de nieuwe licentie voorbereid. Ook participeert het NCJ maandelijks in een clinical                 

advisory meeting (teleconference waarbij alle NFP-landen een inhoudelijk onderwerp bespreken). Preventie van Roken en              

rookgedrag tijdens de zwangerschap, de rol van vaders en opvolgende zwangerschappen zijn voorbeelden van thema’s die                

aan bod kwamen.  

Veel tijd is gestoken in het verkrijgen van de (her)erkenning VoorZorg. Het NJi had in het najaar 2014 een aanvraag                    

ingediend welke is aangehouden, er waren nog vragen en onduidelijkheden. NCJ heeft de interventie en aanvraag                

herschreven; in oktober 2015 is VoorZorg erkend als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ en opgenomen in de Databank                 

Effectieve jeugdinterventies. Een belangrijke stap en voorwaarde om VoorZorg landelijk verder uit te rollen.  

Er zijn enkele gesprekken geweest met de huidige beheerder van het registratiesysteem VoorZorg. Het is van belang dat er                   

afspraken gemaakt worden over eigenaarschap en beheer van het systeem. Er is een start gemaakt met de notitie                  

monitoring en registratie. Hieruit voortvloeiend wordt in kaart gebracht welke aanpassingen noodzakelijk zijn om het               

systeem te optimaliseren en bijbehorende kosten. Er zijn een aantal inhoudelijke procesbeschrijvingen opgesteld of              

aangescherpt. 

Om VoorZorg landelijk uit te kunnen rollen is meer bekendheid nodig. VoorZorg stond op het programma bij een groot                   

aantal congressen, symposia en bijeenkomsten (NCVGZ 8/9 april, Jeugdzorg 23 april, Eusuhm 4/5juni, verschillende              

geboorteconsortia, etc.). Er is een basispresentatie VoorZorg gemaakt, beschikbaar via het besloten gedeelte van de               

website voor de verpleegkundigen. Tijdens verschillende bijeenkomsten is VoorZorg aan bod gekomen bij de JGZ-               

managers (toogdag, ActiZ, GGD-hoofden overleg). Er is een nieuwsbrief gemaakt en mailing verstuurd om hen te                

informeren. In samenwerking met 2 regio-ambassadeurs wordt met de verschillende JGZ-organisaties contact gezocht om              

de mogelijkheden implementatie VoorZorg te peilen. Eind 2015 blijkt de landelijke uitrol nog niet vlot te lopen. Het stof                   

van de transitie lijkt nog niet neergedaald. JGZ-organisaties geven aan dat de tijd nog niet rijp is. 

 

Stevig Starten 

Dit is een pilot die onder de vlag van het NCJ in 2014 is uitgevoerd, waarbij de vragenlijsten van de methodiek                     

SamenStarten en de interventie Stevig Ouderschap zijn geïntegreerd. De rapportage van deze pilot zou eind 2014 gereed                 

zijn maar is vertraagd en is in 2015 afgerond. 
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Healthy pregnancies 4 All (additioneel gefinancierd) 

Dit project, dat loopt van juni 2014 tot juni 2017 richt zich op kwetsbare zwangeren in achterstandswijken en op het                    

verbinden van zorgbeleid en lokaal gemeentelijk beleid met als doel minder sterfte van baby’s rond hun geboorte en                  

betere perspectieven op langere termijn. 

Voor participatie in dit project zijn 96 uren aditioneel gefinancierd beschikbaar; Het NCJ participeert in de adviesraad en                  

adviseert bij de uitwerking van de diverse JGZ-gerelateerde onderdelen. 

Op 23 februari is een gesprek geweest van twee NCJ-medewerkers met de projectleider, de JGZ deskundige bij het project                   

en drie promovendi over de opzet en uitvoering van het project en de registratie daarbij. In het Centrumoverleg van 23                    

maart hebben de projectleiders een presentatie gegeven. Er is maandelijks overleg met de directeur van het project.                 

Daarnaast heeft het NCJ aan een aantal expertmeetings van dit project deelgenomen en wordt deelgenomen aan de                 

Adviesraad. 

 

Valideren content Opvoeden.nl 

Op 20 maart en 21 september is deelgenomen aan de Landelijke Redactieraad; hierbij stond de wijze van validering                  

centraal; een werkgroep gaat zich verdiepen in de verbetering van het validatieproces. 

Een aantal teksten is gevalideerd voor meerdere leeftijdsgroepen. 

Daarnaast is een concept- intentieverklaring opgesteld voor de samenwerking tussen de Stichting Opvoeden.nl en het NCJ;                

de verdere uitwerking hiervan is in de zomermaanden geconcretiseerd, maar is niet ondertekend door de wisseling van                 

directeuren. Dit wordt in 2016 verder opgepakt. 

 

Filmpjes 

Er wordt nauw samengewerkt tussen JGZ- organisaties die filmpjes maken in samenwerking met Jong Florence en                

landelijke organisaties (Opvoeden.nl, Groeigids en NCJ) m.b.t. het landelijk beschikbaar stellen van voorlichtingsfilmpjes             

voor ouders/jongeren. Doel is om één verzamelplaats te creëren van waar uit alle filmpjes beschikbaar worden gemaakt.                 

Hierbij is gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij Jong Florence door gaat met het, in overleg met een aantal                   

deelnemende JGZ- organisaties, maken van filmpjes en nagaan op welke manier deze en andere filmpjes voor alle JGZ-                  

organisaties kunnen worden ontsloten. 

 

Bij- en nascholing van opvoedingsondersteuningsprogramma’s 

Van februari tot juni 2015 heeft een student van de opleiding Pedagogiek aan de UvA twee dagen per week stage gelopen                     

bij het NCJ. Zij heeft onderzocht of het mogelijk is om de bij- en nascholing van opvoedondersteuningsprogramma’s en                  

methodieken meer te integreren als deze in combinatie door JGZ- organisaties worden gebruikt. Haar advies is: 

* Het gezamenlijk organiseren van bij- en nascholing op de zes basisvaardigheden, genoemd in de richtlijn                

Opvoedondersteuning; 

* Het organiseren van interventie/ methodiek-specifieke bij- en nascholing; 

* Zelfreflectie van professionals structureel te maken. 

Het NCJ heeft het advies voorgelegd aan de brancheorganisaties, beroepsverenigingen en opleidingsinstituten met het              

verzoek dit op te pakken. De rapportage is eind 2015 gepubliceerd. 

 

SamenStarten App (beheerfunctie in voorbereiding) 

De Samen Starten App ondersteunt de uitvoering van het DMO-protocol (DMOP) in het gesprek met ouders. Met                 

SamenStarten worden kinderen en gezinnen gevolgd in hun ontwikkeling en wordt een hulpvraag snel gesignaleerd en                

ondersteund. Na signalering met behulp van het DMO-Protocol blijft het vaak de vraag hoe ouders snel op maat geholpen                   

kunnen worden en welke middelen beschikbaar zijn. De SamenStarten app biedt daarvoor een oplossing.  

De ontwikkelaars van de App (TNO) hebben het NCJ gevraagd het beheer van de inhoud van de App op zich te willen                      

nemen. Het NCJ verkent op dit moment de mogelijkheden daartoe. Daarbij wordt een verbinding gelegd met het Beheer                  

van SamenStarten. De trainers van de App en van SamenStarten werken op voorstel van het NCJ al vanuit één                   

trainerspool.  
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GIZ (beheerfunctie in voorbereiding) 

GGD Hollands Midden heeft het NCJ gevraagd het beheer van GIZ op zich te willen nemen. Het NCJ bestuur heeft in de                      

bestuursvergadering van maart groen licht gegeven voor een verkenning van de mogelijkheden. Inmiddels zijn er drie                

werkconferenties geweest waarin de relevante onderdelen voor overname van het beheer in beeld zijn gebracht.               

Complicerende factor hierbij is het feit dat er inmiddels ook door een van de ontwikkelaars een Stichting GIZ is opgericht.                    

Het NCJ is in overleg met beide partijen tot een werkbare oplossing gekomen; afspraak is gemaakt dat voorlopig beide                   

initiatieven naast elkaar blijven bestaan er er regelmatig wordt afgestemd tussen de Stichting GIZ en het NCJ. In het najaar                    

van 2015 is met het bestuur gesproken over een mogelijke overdracht, waarbij zij zich wederom positief uitsprak over de                   

overname, maar een aantal financiële aspecten verder wilde onderzoeken. In februari 2016 wordt door het bestuur een                 

besluit genomen over de overdracht.  

 

2.2 De kracht van preventie 
Vernieuwen en versterken van de uitvoering basispakket JGZ 

 

Inleiding 
Preventie door de JGZ is hét middel in het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren en het vermijdt daarmee                     

dure zorg. De JGZ is de expert op het gebied van preventie en in het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren.                       

JGZ levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de invulling en uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid waardoor                

dure zorg zoveel mogelijk voorkomen wordt. Met dit programma stimuleert en ondersteunt het NCJ de JGZ-organisaties                

bij het inzetten van allerlei instrumenten en bij (nieuwe) uitdagingen en het investeren in de kwaliteit van preventie. Dat is                    

in 2015 gebeurd door aan verschillende resultaten te werken. 

 

Resultaten van het programma 
Innovatie & Implementatie 

1. Alle 48 JGZ-organisaties zijn ondersteund bij het aangaan van nieuwe uitdagingen voor preventie. Het gaat om 2                 

producten ter ondersteuning van het verbreden van preventie (concretiseren inzet JGZ prenataal), toepassen van              

nieuwe preventiethema’s en bereiken van nieuwe doelgroepen, zoals verslaving en een product voor het voorkomen               

van 12-minners (criminele jongeren). Daarbij is in afstemming met JGZ-organisaties en stakeholders de prioritering              

bepaald.  

2. Onderzocht en beschreven is de wijze waarop nieuwe technische toepassingen in het primaire proces kunnen               

bijdragen aan vernieuwing van de uitvoering van de JGZ.  

3. In samenwerking met relevante stakeholders is nagegaan wat nodig is om digitaal en via social media als JGZ 24/7                   

bereikbaar te zijn, resulterend in een ondersteunend product.  

Productontwikkeling & Implementatie 

4. Het NCJ heeft de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de herziening van bestaande richtlijnen ondersteund door                

ervoor te zorgen dat de richtlijnencyclus in samenhang plaatsvindt, met een faciliterende en pro-actieve rol naar alle                 

betrokken partijen (JGZ-beroepsverenigingen, ActiZ, GGD/GHOR NL, VNG, ZonMw, de richtlijnontwikkelaars). Het NCJ            

faciliteert en coördineert daartoe 6 RAC bijeenkomsten.  

5. Er zijn minimaal drie nieuwe BDS-protocollen ontwikkeld ter ondersteuning van uniforme registratie. Hierdoor zijn              

betrouwbare, eenduidige en overdraagbare gegevens op individueel niveau (voor goede zorg voor het kind) en               

genereerbare gegevens voor stuur-, beleids- en spiegelinformatie op collectief niveau beschikbaar.  

6. JGZ-organisaties, aangesloten bij Jeugd in Beeld (JIB), hebben toegang tot minimaal 3 standaardrapportages over              

vastgestelde onderwerpen en kunnen over deze onderwerpen naar eigen inzicht rapportages genereren.  

Beheer & Implementatie 

7. Alle 48 JGZ-organisaties zijn ondersteund bij de uitvoering Basispakket en bij de flexibilisering in de               

uitvoeringsvarianten.  

8. De meerwaarde van preventie is op verschillende manieren voor het voetlicht gebracht bij de JGZ, gemeenten en                 

partners in het jeugdveld. Daarbij zijn alle 48 JGZ- organisaties geïnformeerd over de veranderende opvattingen over                
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preventie en uitgedaagd deze toe te passen in de uitvoeringspraktijk. Tevens is het JGZ-perspectief in het brede veld                  

van zorg voor jeugd belicht, doordat het NCJ participeert in voor het werkveld relevante (advies)commissies,               

werkgroepen en overlegstructuren.  

9. Alle 48 JGZ-organisaties zijn ondersteund bij de invoering en uitvoering op kwalitatief hoogwaardige wijze van hun                

preventieactiviteiten in de eigen organisatie en hebben daarbij de beschikking over webbased gepubliceerde             

JGZ-richtlijnen, waaronder 3 nieuwe richtlijnen en erkende interventies. Daarnaast heeft het NCJ alle 48              

JGZ-organisaties ondersteund met kennis en materialen over ontwikkelingsonderzoek, visuele stoornissen en           

wiegendood. 

10. De BDS is beheerd zodat deze blijft aansluiten bij de actuele JGZ-praktijk waardoor alle 48 JGZ-organisaties eenduidig                 

en uniform kunnen registreren. Ter ondersteuning hiervan organiseert het NCJ 5 bijeenkomsten van de BDS               

redactieraad en 2 bijeenkomsten van de Accorderingcommissie. Hierdoor beschikken JGZ- organisaties over de             

actuele versie van de Basisdataset JGZ (BDS). 

11. Het draagvlak voor JIB en de meerwaarde die JIB heeft voor de JGZ zijn geëvalueerd.  

 

Toelichting activiteiten per resultaat 
Innovatie & Implementatie 

Resultaat 1. Alle 48 JGZ-organisaties zijn ondersteund bij het aangaan van nieuwe uitdagingen voor preventie. Het gaat                 

om 2 producten ter ondersteuning van het verbreden van preventie (concretiseren inzet JGZ prenataal), toepassen van                

nieuwe preventiethema’s en bereiken van nieuwe doelgroepen, zoals verslaving en een product voor het voorkomen               

van 12-minners (criminele jongeren). Daarbij is in afstemming met JGZ-organisaties en stakeholders de prioritering              

bepaald.  

Onder de JGZ-organisaties is geïnventariseerd wie prenatale activiteiten uitvoert. 16 Van de 22 organisaties die               

gereageerd hebben, doen dit. Hun activiteiten zijn divers. De meeste van de 16 organisaties doen prenatale huisbezoeken                 

in risicogezinnen. Enkele doen cursusactiviteiten. Alle 22 organisaties gaven aan dat prenatale activiteiten door de JGZ                

nodig zijn. Er zijn gesprekken geweest met Stichting Babywerk (Sylvia Nossent), de Groeigids (Anneke Kesler) en SAG                 

(Jocelyn Didde) over hun prenatale activiteiten. Het eerder dit jaar verschenen 1001 Kritieke Dagen Manifest, analoog aan                 

het oorspronkelijke Engelse Manifest en opgesteld door het NIP, Babywerk en de DAIMH (Dutch Association for Infant                  

Mental Health), wordt door het NCJ ondersteund. Ook de beroepsverenigingen AJN en V&VN vakgroep jeugd zijn positief                 

over het Manifest. Feiten en cijfers, en de wetenschap dat ondersteuning van ouders en baby in de eerste kritische 1001                    

dagen een verschil kunnen maken, onderstrepen de urgentie om de krachten te bundelen. Het Engelse voorbeeld toont                 

aan dat het helpt wanneer professionals, landelijke en lokale politiek gezamenlijk de noodzaak van vroege en preventieve                 

voorlichting en hulp aan ouders en hun baby erkennen, en elkaar daarop aanspreken. Ook voor preventie van 12-minners                  

zou deze vroegtijdige aanpak behulpzaam kunnen zijn. Het 1001 Kritieke Dagen Manifest is en wordt onder de aandacht                  

van de gemeenten gebracht. Het NCJ is aangesloten bij de werkgroep die zich hiermee bezig houdt. Eind november is een                    

expertmeeting met partners rondom de geboortezorg georganiseerd. Dit heeft input gegeven aan het opstellen van een                

visiedocument over prenatale preventie voor kwetsbare zwangeren. JGZ-organisaties kunnen deze gebruiken in            

gesprekken met gemeenten om de bekostiging van bijvoorbeeld huisbezoeken bij kwetsbare zwangeren te bespreken. Het               

visiedocument is gepresenteerd in een interactieve visualisatie en komt begin 2016 beschikbaar. 

De behoefte aan nieuwe preventie aandachtsgebieden en doelgroepen is bij de JGZ-organisaties en beroepsgroepen              

geïnventariseerd. Er is een aantal onderwerpen genoemd, waarbij opvalt dat prenatale activiteiten door veel              

respondenten genoemd worden. Samenwerking met wijkteams en met huisartsen worden ook veel genoemd. Dit geeft               

input voor de activiteiten in 2016. 

Ook is aan de JGZ-organisaties gevraagd naar de structurele betrokkenheid bij de preventie van 12-minners. Bij 3 van de                   

22 organisaties is dit het geval. 11 respondenten geven aan dat aandacht voor 12-minners door de JGZ wel nodig zou zijn.                     

Er is een inspiratiebrochure over antisociaal gedrag opgesteld, waarin ingegaan wordt op het belang van het thema en de                   

rol van de JGZ. Met medewerkers van het programma Tijdig signalering en ingrijpen van min V&J zijn verkennende                  

gesprekken gevoerd. Zij willen graag de samenwerking versterken tussen JGZ en de aanpak van 12-minners. Op                

uitnodiging van V&J is het congres Tijdig Signaleren en Ingrijpen bijgewoond. Tijdens het congres werd duidelijk dat de JGZ                   

een bijdrage kan leveren door alert te zijn op signalen die een risicofactor voor antisociaal gedrag kunnen zijn. Ook is                    
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verkend welke mogelijkheden er zijn om in een pilot met de JGZ aan de slag te gaan met de EARL-PC. Interessante vraag is                       

of de JGZ hiermee een bijdrage kan leveren aan het vroegtijdig signaleren van antisociaal gedrag. Om deze pilot uit te                    

voeren wordt nog extra financiering gezocht. 

Er is onderzoek gedaan naar invloed van social media gebruik op het psychisch welzijn van jongeren. Hieruit komen                  

aanwijzingen dat het verband tussen sociale media gebruik en het psychisch welzijn van jongeren afhankelijk kan zijn van                  

het soort sociale media, respectievelijk Facebook of WhatsApp. In het najaar van 2015 is een factsheet gepubliceerd met                  

de resultaten van het onderzoek en informatie over jongeren en sociale media. 

 

Resultaat 2. Onderzocht en beschreven is de wijze waarop nieuwe technische toepassingen in het primaire proces                

kunnen bijdragen aan vernieuwing van de uitvoering van de JGZ.  

Er is geïnventariseerd welke JGZ-organisaties nieuwe technologie in het primaire proces inzetten. Daaruit blijkt dat 15 van                 

de 22 respondenten nieuwe technologie inzetten. In april is contact opgenomen met de doorgegeven contactpersonen.               

Aan hen is gevraagd welke technologie zij gebruiken en welke andere mogelijkheden zij voor de toekomst zien. Verder is                   

buiten de JGZ geïnventariseerd wat er aan technische toepassingsmogelijkheden zijn die mogelijk geschikt zijn voor de                

JGZ. Dit heeft geresulteerd in een inspiratieboekje waarin voorbeelden van technische toepassingen in en voor de JGZ zijn                  

beschreven.  

 

Resultaat 3. In samenwerking met relevante stakeholders is nagegaan wat nodig is om digitaal en via social media als                   

JGZ 24/7 bereikbaar te zijn, resulterend in een ondersteunend product.  

JGZ- organisaties zijn gevraagd of zij 24/7 bereikbaar zijn; 8 van de 22 respondenten hebben aangegeven 24/7 bereikbaar                  

te zijn. Meer gedetailleerde informatie is in april en mei verzameld. Sommige organisaties kunnen wel 24/7 worden                 

bereikt door ouders en jongeren maar worden niet 24/7 geholpen; de vraag is of dit wenselijk is. De verdere uitwerking                    

van dit onderdeel is doorgeschoven naar 2016, vanwege het opnieuw oppakken van de activiteiten voor de                

erkenningscommissie (zie resultaat 9). 

 

Productontwikkeling & Implementatie 

Resultaat 4. Het NCJ heeft de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de herziening van bestaande richtlijnen                

ondersteund door ervoor te zorgen dat de richtlijnencyclus in samenhang plaatsvindt, met een faciliterende en               

pro-actieve rol naar alle betrokken partijen (JGZ-beroepsverenigingen, ActiZ, GGD/GHOR NL, VNG, ZonMw, de             

richtlijnontwikkelaars). Het NCJ faciliteert en coördineert daartoe 6 RAC bijeenkomsten.  

De Richtlijnadvies en autorisatiecommissie (RAC) is dit jaar zes keer bij elkaar geweest, zoals gepland. In januari zijn twee                   

richtlijnen geautoriseerd in de RAC, de JGZ richtlijn Autisme spectrum stoornissen (ASS) en de Multidisciplinaire richtlijn                

Borstvoeding. Beide richtlijnen zijn gepubliceerd op www.jgzrichtlijn.nl, de richtlijnenwebsite van het NCJ.  

De vaste leden RAC , bestaande uit de drie JGZ-beroepsverenigingen, ActiZ en GGD GHOR NL, heeft dit jaar zeven concept                    

richtlijnen besproken, waarvan één richtlijn twee keer. Het gaat om drie in ontwikkeling zijnde nieuwe richtlijnen; Angst,                 

Depressie, Gezonde slaap en slaapproblemen en vier richtlijnen die worden herzien; Gehoorstoornissen,            

Kindermishandeling, Psychosociale problemen en Hartafwijkingen. Tevens is de knelpuntenanalyse 4e ronde ZonMw            

programma richtlijnen JGZ 2013-2018 doorgenomen. 

Het NCJ heeft frequent overleg met ZonMw en met de richtlijnontwikkelaars gedurende de ontwikkeling van nieuwe en                 

herziene richtlijnen. Bijna alle conceptrichtlijnen (tot nu toe alleen de richtlijn kindermishandeling niet) worden in               

praktijktest webbased uitgetest. Daarbij is via een inlog op de richtlijnenwebsite van het NCJ de richtlijn in te zien voor de                     

deelnemers aan de praktijktest.  

 

Resultaat 5. Er zijn minimaal drie nieuwe BDS-protocollen ontwikkeld ter ondersteuning van uniforme registratie.              

Hierdoor zijn betrouwbare, eenduidige en overdraagbare gegevens op individueel niveau (voor goede zorg voor het               

kind) en genereerbare gegevens voor stuur-, beleids- en spiegelinformatie op collectief niveau beschikbaar.  

In 2015 zijn de volgende BDS-protocollen, de meeste in het kader van JGZ-richtlijn, op de website van het NCJ geplaatst:                    

‘Voeding en Eetgedrag’, Zindelijkheid, Niet scrotale testes, Opvoedondersteuning en DMO-protocol Samen Starten. Verder             

is het “algemene BDS-protocol” vast gesteld, waarin zaken staan die voor ieder kind altijd vastgelegd moeten zijn, alsmede                  
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algemene zaken zoals het toevoegen van een document aan een dossier. Daarnaast zijn concept BDS- protocollen                

gemaakt voor de praktijktest van Gehoor, ADHD, Angst en Depressie vanwege de nieuwe werkwijze waarbij concept BDS                 

protocollen worden meegetest in de praktijktest van de richtlijn. Verder zijn concept BDS-protocollen opgesteld voor de                

JGZ-richtlijnen Slaap, Psychosociale Ontwikkeling, Voorkeurshouding en schedelvervorming, Borstvoeding en ASS. 

  

Resultaat 6. JGZ-organisaties, aangesloten bij Jeugd in Beeld (JIB), hebben toegang tot minimaal 3              

standaardrapportages over vastgestelde onderwerpen en kunnen over deze onderwerpen naar eigen inzicht            

rapportages genereren.  

● Eind 2015 zijn er in totaal 14 JGZ-organisaties aangesloten op JIB. Daarnaast is het NCJ met nog zes                  

JGZ-organisaties in contact/gesprek over JIB.  

● In 2015 is er op een tweetal momenten data aangeleverd, in jan-feb 2015 over geheel 2014 en in aug-sept 2015                    

over de eerste helft van 2015. In totaal hebben 11 JGZ-organisaties data over 2014 aangeleverd voor het                 

onderwerp overgewicht. Daarnaast hebben de meeste organisaties data aangeleverd over een of meer van de               

andere JIB-onderwerpen, te weten; visus, psychosociale problemen, kindermishandeling en vrouwelijke genitale           

verminking. Acht JGZ-organisaties hebben data over de eerste helft van 2015 aangeleverd. Alle aangeleverde data               

zijn op kwaliteit getoetst en verwerkt door de bewerker van de JIB-data. Vervolgens worden ze via de applicatie                  

SWING voor de deelnemende JGZ-organisaties beschikbaar gesteld.  

● Bij JIB aangesloten JGZ-organisaties hebben toegang tot drie standaardrapportages over de onderwerpen            

overgewicht, visus en psychosociale problemen.  

● In maart zijn de uitkomsten van Jeugd in Beeld gepresenteerd op het Kennisnetwerk JGZ. Bij het Tijdschrift-JGZ is                  

het eerste kwartaal dit jaar een artikel ingediend over Jeugd in Beeld met als voorbeeld het thema overgewicht,                  

met daarin eerste resultaten. In september is akkoord gegeven door de redactie van het Tijdschrijft-JGZ op het                 

artikel. De publicatie van het artikel vindt plaats  in 2016. 

● In maart 2015 is de Adviescommissie Jeugd in Beeld bijeengekomen. Zij hebben o.a. hun advies uitgebracht over                 

de vervolg onderwerpen voor Jeugd in Beeld. Ook heeft de Adviescommissie zichzelf geëvalueerd. Naar              

aanleiding daarvan is besloten om de adviescommissie op te heffen en de leden van de commissie te vragen of                   

we hen op afroep als experts kunnen benaderen. Een lid van de adviescommissie, een manager JGZ is toegevoegd                  

aan de begeleidingscommissie. 

● In 2015 is de Begeleidingscommissie Jeugd in Beeld twee keer bijeen gekomen. Zij hebben een positief advies                 

gegeven voor de doorontwikkeling van JIB naar fase 2. Dat wil zeggen dat JGZ-organisaties hun cijfers niet alleen                  

kunnen spiegelen aan het gemiddelde van de aangesloten organisaties, maar ook aan de individuele aangesloten               

organisaties. Het positieve advies van de Begeleidingscommissie is een voorwaarde om met fase 2 te kunnen                

starten. Ook hebben de leden van de begeleidingscommissie ingestemd met het maken van een rapportage voor                

de onderwerpen bereik en spraak-taalontwikkeling.  

● Eind 2015 hebben alle deelnemers aan Jeugd in Beeld de nieuwe deelname overeenkomst getekend voor Jeugd in                 

Beeld fase 2. De applicatie SWING zal nu aangepast gaan worden zodat JGZ-organisaties hun data onderling                

kunnen gaan vergelijken met naam en toenaam.  

 

Beheer & Implementatie 

Resultaat 7. Alle 48 JGZ-organisaties zijn ondersteund bij de uitvoering Basispakket en bij de flexibilisering in de                 

uitvoeringsvarianten.  

Het Landelijk Professioneel Kader uitvoering Basispakket 2015 (LPK) is na een intensief en langdurig proces geaccordeerd                

door de brancheverenigingen ActiZ en GGD GHOR, de JGZ-beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA, VWS, IGZ en VNG. In                  

september heeft de minister van VWS het LPK aan de Tweede Kamer doen toekomen. Per 1 oktober is het LPK via de                      

NCJ-site beschikbaar en verspreid richting JGZ-organisaties, gemeenten (i.o.m. VNG) en vakpers. Vanaf 1 januari 2016 gaat                

de Inspectie het LPK als toetsingskader gebruiken en vervalt de Richtlijn Contactmomenten 0-19. Ter ondersteuning op het                 

LPK zijn de schema’s Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie en Leeftijd specifieke preventie ontwikkeld. De             

schema´s geven handvatten voor de JGZ-professional om samen met ouders, jongeren en kinderen in gesprek gericht                

terug te blikken en vooruit te kijken. In april is een FAQ over het LPK op de NCJ-website (Toolbox Basispakket JGZ)                     
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geplaatst. 

Daarnaast wordt door het NCJ momenteel de BDS aangepast aan het LPK. Ter ondersteuning van de implementatie binnen                  

de eigen organisatie is een presentatie LPK en een factsheet LPK ontwikkeld. De presentatie gaat in op de achtergrond, het                    

doel en het gebruik van het LPK. De factsheet is bedoeld voor het JGZ-management en kan gebruikt worden bij de gesprekken                     

met gemeenten en samenwerkingspartners. Het NCJ vervult een vraagbaakfunctie voor JGZ- organisaties bij vragen over het                

Basispakket. Ook is de informatie over het wettelijk kader in de toolbox aangepast. Het inspiratieboekje Beleidsadvisering                

is verspreid onder de JGZ-organisaties.  

 

Resultaat 8. De meerwaarde van preventie is op verschillende manieren voor het voetlicht gebracht bij de JGZ,                 

gemeenten en partners in het jeugdveld. Daarbij zijn alle 48 JGZ- organisaties geïnformeerd over de veranderende                

opvattingen over preventie en uitgedaagd deze toe te passen in de uitvoeringspraktijk. Tevens is het JGZ-perspectief in                 

het brede veld van zorg voor jeugd belicht, doordat het NCJ participeert in voor het werkveld relevante                 

(advies)commissies, werkgroepen en overlegstructuren.  

Dit resultaat heeft veel raakvlakken met de andere resultaten, waarover JGZ-organisaties zoveel mogelijk geïnformeerd              

worden en raakvlakken met de andere NCJ projecten. Zo komt de rol van de JGZ in het sociale domein ook onder de                      

aandacht in het project Samenwerken.  

● Het NCJ participeert in diverse externe werkgroepen en structurele overlegvormen om het werk van de               

jeugdgezondheidszorg en de meerwaarde van preventie onder de aandacht te brengen. Het gaat om de volgende                

werkgroepen en overlegpartners: RIVM/CVB Programmacommissie neonatale gehoorscreening, RIVM/CVB        

Programmacommissie hielprikscreening, RIVM/CIB Landelijk Overleg RVP, Voedingscentrum, Platform        

Borstvoeding, LOT-i, NJI, Jeugdprofessionals in het sociale domein, Netwerk MEEdoen (LVB), Uitvoeringsoverleg            

Kennisprogramma Jeugd, Landelijke Werkgroep Gegevensoverdracht, Profielcommissie Opleiding jeugdarts        

NSPOH, Profielcommissie Opleiding jeugdverpleegkundige NSPOH. Met NJi zijn afspraken gemaakt over           

versterken van de samenwerking en het delen van kennis.  

● Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra voor de             

handreiking LVB; deze is sinds eind januari beschikbaar. 

● Met zorgverzekeraars zijn gesprekken gevoerd met als doel de mogelijkheden om JGZ- expertise in te zetten                

binnen de zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld voor preventieve interventies, te verkennen.  

● Met een werkgroep is nagedacht over versterkte inzet op preventie van gemeenten; daartoe zijn op ambtelijk en                 

bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met de G32 en wordt een pilot in Alkmaar uitgevoerd waarbij de                

kennisinstituten NJi en NCJ de gemeente ondersteunen bij de vormgeving van het preventiebeleid. 

 

Resultaat 9. Alle 48 JGZ-organisaties zijn ondersteund bij de invoering en uitvoering op kwalitatief hoogwaardige wijze                

van hun preventieactiviteiten in de eigen organisatie en hebben daarbij de beschikking over webbased gepubliceerde               

JGZ-richtlijnen, waaronder 3 nieuwe richtlijnen en erkende interventies. Daarnaast heeft het NCJ alle 48              

JGZ-organisaties ondersteund met kennis en materialen over ontwikkelingsonderzoek, visuele stoornissen en           

wiegendood. 

● Begin dit jaar zijn twee nieuwe richtlijnen gepubliceerd op de JGZ-richtlijnenwebsite (www.jgz-richtlijnen.nl) en             

verspreid; de JGZ-richtlijn ADHD (januari) en de JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen (februari). De derde            

richtlijn, de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding is op 1 juni gepubliceerd. De periode tussen autorisatie en               

publicatie is bij de richtlijn Borstvoeding langer geweest dan gebruikelijk is bij JGZ-richtlijnen, omdat door het                

multidisciplinaire karakter van deze richtlijn gewacht moest worden op autorisatie door andere betrokken             

partijen. 

● In 2015 heeft het NCJ een e-learning ontwikkeld over het voortraject ADHD-ASS. InBrain is ingehuurd om de                 

e-learning module te maken. Door onverwachte uitval van de richtlijnontwikkelaar die als expert was betrokken               

en het zoeken naar vervanging was het traject vertraagd en kon de module pas aan het eind van het jaar worden                     

toegevoegd aan de JGZ academie en worden geaccrediteerd.  

● In mei en in november zijn 2 regiobijeenkomsten gehouden voor de deelnemers aan het netwerk implementatie                

uit de JGZ organisaties. De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding, de richtlijnen ADHD en ASS zijn behandeld.               
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Verder is de borging van richtlijnen uitgebreid aan bod gekomen.  

● Via de NCJ website zijn de materialen en kennis over ontwikkelingsonderzoek, visuele stoornissen, erkende              

interventies en JGZ-richtlijnen beschikbaar voor JGZ-organisaties.  

● De Adviescommissie ontwikkelingsonderzoek is vier keer bij elkaar geweest. Daarbij is o.a. gesproken over de               

voortgang van het boek, de hercertificering en een nieuw lid van de werkgroep landelijke instructeurs is                

benoemd. In totaal zijn dit jaar ruim 30 vragen beantwoord over het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek.  

● De adviescommissie Visuele stoornissen is volgens planning drie keer bij elkaar geweest. Daar is een gesproken                

met dr. K. Boelaert (van: Kind en Gezin, België) over het gebruik van de plusoptix in de JGZ. Vooralsnog is de                     

conclusie dat hiervan in Nederland geen gebruik zal worden gemaakt. Er zijn meer dan tien vragen uit het                  

JGZ-veld beantwoord dit jaar.  

● Het eerste kwartaal is hard gewerkt aan de overname van de preventieve activiteiten van de Stichting                

Wiegedood, in het tweede kwartaal is de uitvoering van de activiteiten preventie wiegendood gestart, op 23 april                 

heeft de officiële overdracht plaatsgevonden. Er is een adviescommissie samengesteld, die in juni en in               

november bijeen is gekomen. Er is een expertpool ingericht die het NCJ ondersteunt bij de beantwoording van                 

vragen van ouders en professionals over wiegendood en babyproducten. Daarnaast is gewerkt aan de inrichting               

van de webpages Preventie Wiegendood op de NCJ website.  

● In mei heeft het NCJ op verzoek van VWS de activiteiten m.b.t. de erkenningscommissie weer opgepakt. Er heeft                  

afstemming plaatsgevonden met RIVM/CGL over de werkzaamheden voor deelcommissie 2.  

 

Resultaat 10. De BDS is beheerd zodat deze blijft aansluiten bij de actuele JGZ-praktijk waardoor alle 48                 

JGZ-organisaties eenduidig en uniform kunnen registreren. Ter ondersteuning hiervan organiseert het NCJ 5             

bijeenkomsten van de BDS redactieraad en 2 bijeenkomsten van de Accorderingscommissie. Hierdoor beschikken JGZ-              

organisaties over de actuele versie van de Basisdataset JGZ (BDS). 

● In de zes vergaderingen met de Redactieraad zijn wijzigingsvoorstellen en BDS-protocollen zijn besproken.  

● De BDS voldoet op dit moment onvoldoende aan de verwachtingen en wensen van JGZ-organisaties. Om die                

reden is besloten met een aantal experts uit het veld het project Optimalisatie BDS te starten en na te denken                    

over het optimaliseren van de BDS. Deze expertgroep legt zijn plannen / ideeën voor aan een Stuurgroep, waarin                  

ActiZ, GGD GHOR NL en het NCJ participeren. De expertgroep BDS is in 2015 vijf keer bijeen geweest. Een                   

beoordelingskader waarmee kan worden beoordeeld of BDS-onderdelen al dan niet deel uit moeten maken van               

de BDS, is ontwikkeld. Aan de hand daarvan is een aantal rubrieken doorgenomen en aangepast. De ideeën zijn                  

voorgelegd aan de Stuurgroep, die ook het advies van de Redactieraad wil over de aanpassingen. Het proces is                  

hierop aangepast.  

● Naast de Optimalisatievoorstellen is een werkpakket opgesteld met geaccordeerde voorstellen voor versie 3.3             

om te bespreken met de softwareleveranciers.  

● Het hele jaar zijn vragen uit het veld over de BDS beantwoord. 

 

Resultaat 11. Het draagvlak voor JIB en de meerwaarde die JIB heeft voor de JGZ zijn geëvalueerd.  

In het eerste kwartaal is de evaluatie opgezet, waarbij ervoor is gekozen alle organisaties uit te nodigen deel te nemen,                    

ook de organisatie die JIB (nog) niet gebruiken. Om de objectiviteit te borgen is een externe partij (Customeyes) gevraagd                   

dit onderzoek uit te voeren. Customeyes heeft 15 respondenten uit drie groepen (aangesloten JGZ-organisaties,              

voorlopers, (nog) niet aangesloten JGZ-organisaties) geïnterviewd voor het evaluatieonderzoek. Met de reeds aangesloten             

organisaties is geëvalueerd over de tevredenheid en wat anders/beter kan. De nog-niet aangesloten organisaties zijn               

gevraagd of zij de meerwaarde van JIB (er)kennen en wat kan helpen om aan te sluiten. Dit onderdeel had meer het                     

karakter van een marktonderzoek. De uitslag van de onderzoeken geeft een beeld van de inspanningen die in de toekomst                   

gepleegd moeten worden voor Jeugd in Beeld.  

Uit de resultaten bleek dat alle bevraagde respondenten de meerwaarde zien van JIB, zich graag willen spiegelen aan                  

andere organisaties en het belangrijk vinden dat er landelijk inzicht is in anonieme kind-gegevens. Aandacht behoeft de                 

bereidheid en het draagvlak om uniform te registreren in het Digitaal Dossier JGZ. Opvallend is het verschil in vertrouwen                   

in JIB tussen de aangesloten JGZ-organisaties en de aangesloten voorlopers. De voorlopers zijn van mening dat het NCJ                  
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meer zou moeten doen aan PR voor JIB zodat het veel bekender en breder uitgedragen wordt.  

 

 
 

2.3 Samenwerken 
Versterking van de verbindingen in het sociaal domein 

 

Inleiding 
De JGZ draagt bij aan de ambitie van veel gemeenten om samenhang in het sociaal domein te realiseren, met name in de                      

zorg voor jeugd. Vanuit haar preventieve taak heeft JGZ de positie om verbindingen te leggen tussen de diverse partijen.                   

Samenwerken is steeds duidelijker een belangrijke voorwaarde om kinderen, jongeren en ouders effectief te              

ondersteunen en in het Basispakket JGZ 2015 heeft samenwerken dan ook een nadrukkelijkere plek gekregen. In 2015 is                  

door het NCJ gewerkt aan het stimuleren, inspireren en ondersteunen van managers en medewerkers in de JGZ tot                  

effectieve interne en externe samenwerking om betere zorg voor het gezin te realiseren. Hieronder volgt een toelichting                 

op de activiteiten en resultaten. 

 

Resultaten van het programma 
Productontwikkeling en Implementatie 

1. Alle 48 JGZ-organisaties beschikken over minimaal 3 concrete werkvormen en instrumenten om met samenwerken              

en nieuw organiseren in het sociaal domein aan de slag te gaan, zowel intern (tussen verschillende niveaus en                  

disciplines) als met lokale samenwerkingspartners.  

2. Tien JGZ-organisaties zijn actief ondersteund in het eigen maken van de ondersteuningsproducten over             

samenwerken en zijn geïnspireerd geraakt actief vorm te geven aan (vernieuwd) samenwerken in het sociaal domein. 

3. Opleidingsinstituten voor JGZ-professionals zijn geïnformeerd over de verantwoordelijkheid van JGZ bij (vernieuwd)            

samenwerken en gestimuleerd hier aandacht aan te schenken in het onderwijsprogramma. 

Beheer & Implementatie 

4. Het NCJ heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het JGZ- berichtenverkeer en heeft de                 

aan haar toegewezen gegevensrichtlijnen op adequate wijze beheerd.  

Innovatie  & Implementatie 

5. Met een aantal landelijke samenwerkingspartners (VNG, NHG, POH, GGZ, Onderwijs, Verloskunde, Kraamzorg etc.)             

heeft het NCJ het belang en de voordelen van samenwerken rondom preventie op de agenda gezet. De focus ligt in                    
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2015 op de samenwerkingspartners Praktijkondersteuners huisartsen (POH), huisartsen en Onderwijs. 

6. Er is een verkenning gemaakt welke kansen samenwerking met nieuwe partners binnen en buiten het jeugddomein                

oplevert voor effectieve preventie van kinderen en jongeren.  

 

Toelichting activiteiten per resultaat 

Innovatie & Implementatie 

Resultaat 1. Met enkele landelijke samenwerkingspartners (VNG, NHG, POH, GGZ, Onderwijs, Verloskunde, Kraamzorg             

etc.) heeft het NCJ het belang en de voordelen van samenwerken rondom preventie op de agenda gezet. De focus ligt in                     

2015 op de samenwerkingspartners Praktijkondersteuners huisartsen (POH), huisartsen en Onderwijs.  

1a Ontwikkelen van minimaal twee producten voor “onderwijs (met name VO)” en “professional nieuwe             

stijl/toeleiden” voor de Toolbox Basispakket JGZ. 
Er zijn vijf blogs geschreven die op de NCJ-site zijn geplaatst met als onderwerp Egoloos werken. De serie als geheel                    

vormt een product. Er is ook een factsheet voortgezet onderwijs opgesteld: Jeugdgezondheidszorg in de school. Er                

zijn contacten gelegd met de Landelijke Ouderraad waarbij er informatie over de jeugdgezondheidszorg is              

toegevoegd. Ook is een inspiratieboekje rondom thuiszitters en ziekteverzuim opgesteld en zijn (naar aanleiding              

van vragen uit het veld) aanpassingen gedaan aan JENS, om dit toegankelijker te maken voor JGZ-organisaties. 

1b Het onderhouden van de relatie met partners rondom gezondheid en onderwijs (partneroverleg gezonde school,              

bijdrage aan NOT, adolescenten contactmoment) en nieuwe onderwijsgerelateerde partners         

(samenwerkingsverbanden, PO-, VO-, MBO-raden). 

Het NCJ heeft vijf dagen deelgenomen in de stand van de Gezonde School op de NOT 2015. Daarnaast was er elke                     

dag een paar uur vanuit een JGZ-organisatie een arts of verpleegkundige beschikbaar voor meer specifieke vragen                

van bezoekers. Het NCJ was aanwezig bij de uitwisselingsmiddag georganiseerd door GGD GHOR rond het               

adolescenten contactmoment. Ook heeft in maart een afstemmingsoverleg plaats gevonden tussen het NCJ,             

OCenW en VWS. Met het NJi zijn in april onderwijsactiviteiten afgestemd: dit heeft geleid in samen optrekken rond                  

een onderzoek naar JGZ, onderwijs en wijkteams. Er is gesproken met een stichting Samenwerkingsverband en de                

PO/VO raad in het kader van passend onderwijs. De onderwijs werkagenda is bekeken en geconstateerd is dat het                  

thema thuiszitters de meeste inhoudelijke raakvlakken heeft met de JGZ. Hieruit is toegezegd dat het NCJ                

deelneemt aan de expertpool voor mogelijke vragen. Ook heeft het NCJ deelgenomen aan de NCOJ mini                

conferentie, waar samen met directeuren van samenwerkingsverbanden, NCOJ, NJI, PO en VO raad, Edventure, NIP               

etc. gesproken is over het aansluiten van onderwijs, preventie  en zorg. 

1c Er worden minimaal 5 goede voorbeelden van samenwerking tussen JGZ en huisartsen/POH verzameld en              

gevolgd. De lessons learned worden samen met experts (betrokken professionals goede voorbeelden en             

deskundigen uit het huisartsenveld) benoemd.  

In de voorbereiding om tot 5 goede voorbeelden te komen, zijn onder andere de volgende activiteiten verricht: 

● Bijwonen van een netwerkbijeenkomst “Preventie in de buurt”, georganiseerd door het Centrum Gezond leven              

samen met de LHV. Een interessant concept “Welzijn op recept” werd gepresenteerd. Een huisarts kan een                

ouderencoach inschakelen die mensen motiveert tot het doen van activiteiten en helpt de weg te vinden naar                 

een activiteit. Ook vertelde een van de hoogleraren Huisartsgeneeskunde dat huisartsen opschuiven van             

behandelaar naar gezondheidscoach. In mei is nog een bijeenkomst in Utrecht bijgewoond aangezien deze op               

strategische samenwerking op bestuurlijk niveau gericht was.  

● In maart is geïnventariseerd welke JGZ-organisaties nieuwe samenwerkingsvormen met huisartsen ontwikkelen.           

14 van de 23 respondenten geven aan dat zij hiermee aan het werk zijn. Alle 14 respondenten zijn bevraagd op                    

wat de nieuwe samenwerkingsvormen inhouden en of er al resultaten benoemd kunnen worden. Hieruit zijn 5                

organisaties gehaald waarvan de samenwerkingsvorm kort beschreven zal worden, inclusief de belemmerende en             

bevorderende factoren voor deze samenwerking en de mogelijke rol van de gemeente. Ook wordt gekeken of de                 

samenwerkingsvorm al geëvalueerd is en hoe randvoorwaarden als gegevensuitwisseling, fysieke nabijheid etc.            

geregeld zijn. In het vierde kwartaal vindt een expertmeeting plaats . 

● Op het congres “Toegang en teams” in april is, samen met GGD Gooi en Vechtstreek, GGD West-Brabant, NJi en                   

VNG een workshop georganiseerd, over de samenwerking huisarts, jeugdarts en wijkteam. Het is een vraagstuk               
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dat in veel gemeenten speelt. De aanwezigen, vooral beleidsambtenaren, bleken pas recent het vraagstuk op te                

pakken en weinig bekend met de informatie die de VNG heeft verspreid. De aanpak in Gooi en Vechtstreek                  

(consultatieteam jeugd-GGZ) en West-Brabant (vergelijking van verschillende samenwerkingsvormen        

JGZ-huisarts) gaf veel aangrijpingspunten hoe om te gaan met het onderwerp. Ieder blijkt daarin zijn eigen                

oplossingen te zoeken. 

1d De uitkomst van deze expertmeeting (ad 1c) worden via een nog nader te bepalen medium verspreid. 

Samen met de beroepsverenigingen AJN en V&VN is in november een expertmeeting georganiseerd met o.a. de 5                 

JGZ-organisaties die als goed voorbeeld zijn bestempeld. Ook de LHV heeft hier een actieve rol gespeeld. Samen zijn                  

lessen getrokken uit hun ervaringen en is gekeken naar stimulerende en remmende factoren voor verbetering van                

de samenwerking. Deze zijn verwerkt in een factsheet. De input uit deze expertmeeting zal ook worden gebruikt                 

om workshops te geven, bijvoorbeeld bij het NCVGZ in april 2016. 

1e Uitwerken JGZ-acties uit ondersteuningsplan “Gegevensoverdracht Verloskunde/Kraamzorg naar de JGZ”. 

           Samen met ActiZ kraamzorg, BTN (branche- organisatie kraamzorg), ActiZ JGZ en KNOV werkt het  

           NCJ de voorgestelde acties uit in een ondersteuningsplan; dit resulteert in 2016 in een factsheet  

           overdracht geboortezorg met een set van overdrachtsgegevens, en een voorbeeldcontract voor samenwerking. 

 

Resultaat 2. Er is een verkenning gemaakt welke kansen samenwerking met nieuwe partners binnen en buiten het                 

jeugddomein oplevert voor effectieve preventie van kinderen en jongeren.  

● Na intern overleg is besloten om de deelresultaten 12- en prenatale preventie uit project B-2015 samen te laten                  

optrekken met de verkenning samenwerking nieuwe partners binnen en buiten het jeugddomein. Uit de              

inventarisatie is gebleken dat preventie voor 12- vroeg dient te beginnen. Het uit Engeland overgenomen 1001                

Kritieke Dagen Manifest propageert preventieve activiteiten vanaf de conceptie en gaat uit van samenwerking              

rondom deze vroege preventie, zodat alle kinderen de kans krijgen tot een goed en zelfredzaam burger op te                  

kunnen groeien. Voorlichting en ondersteuning van ouders tijdens de zwangerschap en de eerste 2 jaar van het                 

kind zijn daarbij essentieel. Het NCJ is aangesloten bij de werkgroep en heeft met hen een expertmeeting                 

georganiseerd. Ook is het NCJ toegetreden tot de werkgroep “regionale aanpak kwetsbare zwangeren” onder              

leiding van de KNOV. In deze werkgroep nemen meer samenwerkingspartners rondom de geboortezorg deel.              

Doel van de werkgroep is het realiseren van meer passende zorg aan kwetsbare zwangeren, zorg die beter op                  

elkaar aansluit, waarbij zwangeren en hun zorgvragen centraal staan.  

● Er is gesproken met zorgverzekeraars (VGZ en CZ) en met de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)               

om na te gaan wat de JGZ vanuit de zorgverzekeringswet op basis van haar expertise kan aanbieden.  

● Op verzoek van het ministerie van VWS en de VNG is samen met Movisie, NJi, Trimbos en Vilans het project                    

Integraal werken in de wijk vorm gegeven. Het NCJ IS medio 2016 aangesloten bij dit project. Er is veel tijd en                     

energie gestoken in het opstellen van een gezamenlijke oplegger bij de afzonderlijke werkplannen 2016.              

Onderlinge kennismaking, het maken van samenwerkings- en resultaatafspraken en het verder inhoud geven aan              

het project stonden verder centraal. Trimbos en de WMO-werkplaatsen zijn ook aangesloten tot het kernteam.               

Daarnaast wordt een zgn. tweede schil gerealiseerd waarin andere kennisinstellingen deel kunnen nemen. 

 

Productontwikkeling & implementatie 

Resultaat 3. Alle 48 JGZ-organisaties beschikken over minimaal 3 concrete werkvormen en instrumenten om met               

samenwerken en nieuw organiseren in het sociaal domein aan de slag te gaan, zowel intern (tussen verschillende                 

niveaus en disciplines) als met lokale samenwerkingspartners. 

Samenwerken is een proces dat voortdurend aandacht vraagt. Het NCJ biedt daarom een ondersteuningspakket om na                

een impuls zelfstandig in de organisatie hiermee aan de slag te gaan. Met een impuls doelen we op de ondersteuning door                     

het NCJ bij het organiseren van twee impulsbijeenkomsten bij een JGZ-organisatie. In het eerste half jaar is de concept                   

handleiding Samen Ervaren ontwikkeld. Deze handleiding helpt organisaties bij het opzetten en samenstellen van              

bijeenkomsten over samenwerken en is gebaseerd op de eerder ontwikkelde producten rondom samenwerken. In het               

draaiboek wordt de achtergrond van ervaringsleren, het opzetten van bijeenkomsten en diverse vormen bruikbaar tijdens               

bijeenkomsten, uiteengezet. Het is de bedoeling dat tijdens twee bijeenkomsten onder meer wordt ingegaan op het                
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opbouwen van een vertrouwensrelatie, het kennen van je eigen toegevoegde waarde en dit kort en krachtig kunnen                 

uitdragen. Daarnaast worden ervaringsoefeningen aangeboden rond het nemen van verantwoordelijkheid vanuit een            

gedeeld belang (egoloos) en wordt ervaren hoe professionals in de zorg voor jeugd kunnen komen tot gelijkwaardig                 

partnerschap.  

 

Resultaat 4. Tien JGZ-organisaties zijn actief ondersteund in het eigen maken van de ondersteuningsproducten over               

samenwerken en zijn geïnspireerd geraakt actief vorm te geven aan (vernieuwd) samenwerken in het sociaal domein. 

Tijdens diverse accountgesprekken zijn de ideeën over de opzet van de ondersteuning besproken, waardoor we een beter                 

beeld hebben gekregen van de behoeften van de organisaties en hier in de uitwerking beter op aan kunnen sluiten.                   

Vanwege het vrijmaken van uren en financiële middelen voor de erkenningscommissie en de inzet met andere                

kennisinstituten rondom integraal werken in de wijk, moest de ondersteuning worden teruggebracht. In plaats van 10                

organisaties konden 4 organisaties worden ondersteund. Hierdoor zijn veel minder reis- en vergaderkosten gemaakt en               

hebben we minder locaties voor de bijeenkomsten hoeven huren. Mede in verband hiermee zijn ook de verwachte kosten                  

voor het automatiseren van het draaiboek Samen Ervaren niet uitgegeven; besloten is hier nog even mee te wachten tot                   

er meer ervaring met de impulsbijeenkomsten zijn gedaan.  

Vanuit de vier organisaties is één contactpersoon gezocht en begin september was er een gezamenlijke bijeenkomst.                

Naast een introductie op het gedachtegoed over Samenwerken en de handleiding Samen Ervaren, ondersteunde deze               

contactpersoon het NCJ bij de impulsbijeenkomsten op locatie. Zo is bij STMR ingezet op verbetering van de interne                  

samenwerking. Bij GGD regio Utrecht is ingezet op samenwerking en verbinding tussen 7 verpleegkundigen (korter dan 2                 

jaar in dienst) en hun rol op het realiseren van beweging binnen de organisatie. Met zorggroep Almere en GGD Flevoland                    

lag de focus op samenwerking rondom het samengaan van beide organisaties in een coöperatie. Deze vorm van                 

ondersteuning (dienstverlening) wordt zeer gewaardeerd door JGZ-professionals. 

 

Resultaat 5. Opleidingsinstituten voor JGZ-professionals zijn geïnformeerd over de verantwoordelijkheid van JGZ bij             

(vernieuwd) samenwerken en gestimuleerd hier aandacht aan te schenken in het onderwijsprogramma.  

Bij de twee jeugdartsen- en de twee jeugdverpleegkundigenopleidingen is nagevraagd wat zij aan onderwijs over               

samenwerken aan de cursisten aanbieden. De twee jeugdartsenopleidingen hebben laten weten dat samenwerken een              

belangrijk onderwerp in de opleiding is. Wat betreft de inhoud van het onderwijs over samenwerken is deze vooral gericht                   

op kennisoverdracht, terwijl wij inzetten op ervaringsleren. Van de jeugdverpleegkundigen opleidingen is nog geen              

informatie ontvangen. In mei heeft een (regulier) overleg met deze vier opleidingen plaats gevonden. Met elkaar is                 

gesproken over de producten die het NCJ heeft gemaakt over Samenwerken en het gedachtegoed (gelijkwaardig               

partnerschap - shared decision making). Alle opleidingsinstituten geven aan dat samenwerken een rode draad vormt               

binnen de opleiding. Het kan ook ontrafeld worden in gesprekstechnieken (GIZ), profilering van rol en positie,                

samenwerking ouders/collega’s/keten. In de opleiding wordt ook verwezen naar de site van het NCJ en de producten. De                  

cursisten en de opleidingsinstituten zijn enthousiast over de NCJ-producten.  

Inzet social media kan onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring vergroten. Aangezien studenten aangemoedigd              

worden buiten bekende kaders te kijken, is hen gevraagd lid te worden van het online platform “Innovatienetwerk JGZ” op                   

Google Plus.  

 

Beheer & implementatie 

Resultaat 6. Het NCJ heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het JGZ-berichtenverkeer en                

heeft de aan haar toegewezen gegevensrichtlijnen op adequate wijze beheerd. 

● Eind 2015 zijn vijftien JGZ-organisaties aangesloten op het LSP. Daarnaast zijn vijfentwintig JGZ-organisaties             

actief/positief met betrekking tot de aansluiting wat inhoud dat zijn bezig zij bezig zijn met de voorbereidingen                 

rondom de aansluiting. Ook het RIVM is succesvol aangesloten voor het berichtenverkeer in het kader van het                 

rijksvaccinatieprogramma en de hielprikscreening. Er is veel ingezet op de strategie waarmee JGZ-organisaties ertoe              

kunnen worden aangezet om de toegezegde aansluiting ook daadwerkelijk te realiseren en dit lijkt nu eind 2015 zijn                  

vruchten af te werpen. 

● Voor het beheer van het berichtenverkeer tussen het RIVM en de JGZ-organisaties is een werkgroep Governance                
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Berichtenverkeer RVP NHS ingesteld, onder leiding van een externe adviseur. In de werkgroep worden afspraken               

gemaakt over de beheersituatie die ontstaat, nadat het project is beëindigd. Het NCJ participeert vanwege zijn rol als                  

beheerder BDS. Er zijn zes bijeenkomsten geweest die hebben geleid tot een set uitgangspunten op basis waarvan                 

een overeenkomst tussen het RIVM en VZVZ kan worden opgesteld. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het                 

beheer van de berichten. .  

● Separaat is de stuurgroep DD JGZ - Praeventis vijf maal bijeen geweest, voor de algehele voortgang. De stuurgroep                  

monitort met name de algehele voortgang van het aansluiten van JGZ-organisaties op het LSP. Verder is een pilot                  

gestart voor de digitale uitwisseling van berichten van DD JGZ - Praeventis met Rivas-Careyn. Ook deze wordt                 

gevolgd. De eerste resultaten zijn goed. Wel worden handmatige fouten nu zichtbaar, waar ze in de papieren                 

uitwisseling niet opgemerkt (konden) worden. Dit vraagt extra inspanning van JGZ-organisaties.  

Tenslotte wordt gesproken over een vergoeding van VWS voor het werken met een 2FactorAuthentica. Door VWS is                 

een notitie voorbereid waarin deze vergoeding wordt voorgesteld, via een verhoging van het tarief van de                

vaccinaties. Dit voorstel is in de zomer aan de minister voorgelegd, maar er is nog geen reactie.  

● Over de keuze voor een infrastructuur voor het berichtenverkeer ten behoeve van de gehoorscreeningen zijn de                

softwareleveranciers, het NSDSK en JGZ-organisaties het niet eens. Het NSDSK is voorstander van een directe               

koppeling: voor hen voordelig, snel te realiseren en niet afhankelijk van de voortgang van aansluiten door de                 

JGZ-organisaties op het LSP. De branches (JGZ-organisaties) geven de voorkeur aan dezelfde instrastructuur voor AL               

het berichtenverkeer. De leveranciers van het DD JGZ sluiten zich vooralsnog bij dit laatste standpunt aan. Het NCJ is,                   

vanwege hun onafhankelijkheid en het “boven de partijen staan”, gevraagd een notitie voor te bereiden op basis                 

waarvan een besluit kan worden genomen. In januari is de opzet van de notitie besproken met ActiZ, GGD GHOR NL                    

en de NSDSK. Het NCJ heeft hiervoor het veld bevraagt (softwareleveranciers van DD JGZ en NSDSK, alsmede enkele                  

JGZ-organisaties) om tot een goede afweging te kunnen komen. Het NCJ was voornemens in het laatste kwartaal een                  

rapportage op te stellen op basis van de informatie/reacties. Omdat nog niet alle informatie compleet is deze                 

rapportage eind 2015 nog niet gereed.  

● Er is in samenwerking met Louwers Advocaten een ‘drieklapper’opgesteld over het delen van gegevens in/uit het                

Digitale dossier JGZ: wat kan/mag wel/niet onder welke omstandigheden. Onder de naam ”Een dossier delen met                

derden Kan een inhoudelĳk dossier worden gedeeld in een samenwerkingsverband? is dit inmiddels verspreid en               

geplaatst op de NCJ website. 

● Het NCJ heeft in overleg met het RIVM een procesvoorstel gemaakt voor het beheer van de Gegevensrichtlijnen.                 

Alhoewel de toonzetting van het artikel neutraal is (er wordt over rollen en functies gesproken) is de wens van                   

belanghebbenden dat het NCJ het beheer over de berichten -die gebaseerd zijn op de BDS JGZ- zal uitvoeren.                  

Inmiddels is het concept gereed om voor te leggen in de eerstvolgende stuurgroep-vergadering op 16/01/2016 

  

2.4 Verbinden JGZ 
Ontmoeten, inspireren en informeren 
 

Inleiding 
Voor een kennis- en innovatiecentrum als het NCJ is het van belang om kennis en praktijkervaring op te halen uit het                     

JGZ-veld om kwalitatief hoogwaardige producten in co-creatie te kunnen ontwikkelen. Een gecoördineerde wijze van              

relevante informatievoorziening, kennisoverdracht en voor hen gerichte activiteiten en ontmoetingen organiseren is            

daarbij essentieel. Het gaat hierbij om alle activiteiten die bijdragen aan een optimale informatievoorziening en               

kennisoverdracht tussen het NCJ, haar doelgroepen en stakeholders; VNG, ActiZ, GGD GOHR Nederland,             

beroepsverenigingen en kenniscentra. Onderdeel daarvan is om goed aan te sluiten op de kennisbehoefte van de JGZ en                  

haar opdrachtgever: de gemeente. Hieronder volgt een korte toelichting over de ingezette activiteiten en bereikte               

resultaatonderdelen per beoogde eindresultaat. De communicatieadviseur, programmaleider, is in het tweede halfjaar 4             

maanden wegens ziekte niet inzetbaar zijn geweest. Zijn werk is deels overgenomen door een externe               

communicatieadviseur. De uren van de projectassistente zijn slechts ten dele (15%) waargenomen.  
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Resultaten van het programma 
Productontwikkeling & Implementatie 

1. Alle 48 JGZ-organisaties hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse bijeenkomsten, waarbij zij ten aanzien                 

van vernieuwing en ontwikkelingen in de JGZ kennis kunnen delen en onderling kunnen uitwisselen. 

2. Alle 48 JGZ-organisaties hebben de mogelijkheid een actieve bijdrage leveren aan de optimalisatie van projecten,               

activiteiten en producten van het NCJ. 

Beheer & Implementatie 

3.   Het NCJ heeft bij het JGZ-veld, de VNG, ActiZ en GGD GHOR Nederland de kennisbehoefte op het JGZ-terrein opgehaald  

      en daarin zo mogelijk samengewerkt met andere relevante kennisinstituten.  

4.   Het NCJ heeft met ieder van de 48 JGZ-organisatie een relatie (accounthouderschap)  

      onderhouden.  

5.   In samenwerking met stakeholders heeft het NCJ de informatievoorziening voor 

      JGZ-organisaties over landelijke ontwikkelingen in de JGZ geoptimaliseerd.  

6.   Alle 48 JGZ-organisaties hebben de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de  

      (actuele)projecten, activiteiten en producten van het NCJ. 

7.   De website en de social media-kanalen van het NCJ zijn toegankelijk voor alle 48  

     JGZ-organisaties. 

8.  Het NCJ is zichtbaar op voor de JGZ relevante congressen en/of bijeenkomsten.  

 

Toelichting activiteiten per resultaat 
Productontwikkeling & Implementatie 

Resultaat 1. Alle 48 JGZ-organisaties hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse bijeenkomsten, waarbij zij                 

ten aanzien van vernieuwing en ontwikkelingen in de JGZ kennis kunnen delen en onderling kunnen uitwisselen. 

● In september is het innovatie-atelier met 17 pioniers van gestart gegaan met een 2-daagse. 17 deelnemers uit 11                  

organisaties: 16 vrouwen en 1 man, 10 GGD-organisaties en 1 thuiszorg- organisatie. Deze groep zal elke maand                 

bijeenkomen, t/m maart 2016. In deze periode maken zij kennis met methoden, instrumenten en technologieën               

op het gebied van vernieuwing en de generatie Z (de toekomstige jonge ouders). Daarnaast komen               

vernieuwingsvoorbeelden van andere (JGZ)organisaties aan de orde. De bijeenkomsten worden inhoudelijk           

voorbereid door het NCJ en enkele pioniers.  

● Er zijn dit jaar 4 bijeenkomsten van het Kennisnetwerk JGZ georganiseerd. Op 16 maart was het onderwerp                 

“Monitoren van zorg”. Een stafmedewerker van GGDrU vertelde hoe je het monitoren op individueel niveau kunt                

vormgeven; over collectieve monitoring werd gesproken door een beleidsmedewerker van het NJi            

(outcome-indicatoren) en een adviseur van het NCJ (toelichting op de operationele mogelijkheden van Jeugd in               

Beeld). Circa 40 personen bezochten de bijeenkomst. Op 22 juni stond “Gelijkwaardig partnerschap” centraal. De               

bijeenkomst was samen met Pharos georganiseerd. Circa 30 personen bezochten de bijeenkomst. Op 21              

september is binnen het Kennisnetwerk op interactieve wijze aandacht besteed aan het landelijk professioneel              

kader, het schema ontwikkelingsaspecten & omgevingsinteractie en het inspiratieboekje Kracht van Zelfregie.            

Ongeveer 35 personen waren aanwezig. 30 november stond het Kennisnetwerk in het teken van de               

samenwerking en verbinding tussen de jeugdgezondheidszorg, de scholen in het primair en voortgezet onderwijs              

en het wijkteam. Het NJi presenteerde de resultaten van een vragenlijst die onder de JGZ-organisaties was                

uitgezet om een beter beeld te krijgen van de stand van zaken in het land. Er waren ruim 30 personen aanwezig. 

● In 2015 vonden 3 Toogdagen plaats; elk voorbereid in samenwerking met twee managers. 19 maart was het                 

thema het Landelijk Professioneel Kader en de (veranderende) rol van de JGZ in het sociale domein. Anja van der                   

Horst, manager bedrijfsvoering van de gemeente Hollands Kroon, gaf een inspirerende presentatie over             

innovatief organiseren binnen de gemeente. De dag is druk bezocht met circa 60 JGZ-managers, staf- en                

beleidsmedewerkers. Tijdens de tweede Toogdag op 11 juni van dit jaar stonden 2 thema’s op het programma:                 

de rol van de JGZ in de wijkteams en hoe breng je transformatie tot stand? Ruth de Jong (CJG Capelle aan den                      
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IJssel) hield een presentatie over de Rol van de JGZ in wijkteams in Capelle aan de IJssel. De dag is afgesloten met                      

een miniworkshop: Hoe breng je transformatie tot stand? o.l.v.Frits Slingerland & Frank de Klerk van HDLG. Circa                 

50 JGZ-managers, staf- en beleidsmedewerkers waren aanwezig. Op de (extra) Toogdag van 14 september is               

gesproken over de kwaliteit van zorg. Saskia Boelema van ActiZ, Hugo Backs en Guus Krahe van GGD GHOR NL                   

leidden het onderwerp in. Daarna is via een carrousel op interactieve wijze dieper ingegaan op de drie niveaus                  

van kwaliteit van zorg: hoe maak je inzichtelijk wat je doet en hoe je dat doet? (operationeel), hoe krijg je inzicht                     

in jouw populatie? Hoe zet je dit om in beleidsadviezen? (tactisch) en hoe bepaal je de bijdrage van de JGZ aan                     

de gezondheid van kinderen (strategisch)? Een vierde, praktisch, thema was: wat ga je de komende jaren doen                 

om de kwaliteit beter zichtbaar te maken? Een tekenaar heeft de opbrengst van deze ochtend vervat in een                  

digitale, interactieve tekening. Er waren ongeveer 30 JGZ-managers, staf- en beleidsmedewerkers aanwezig. De             

vierde Toogdag (12 november) is geannuleerd wegens een te gering aantal deelnemers. 

 

Resultaat 2. Alle 48 JGZ-organisaties hebben de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de optimalisatie van                 

projecten, activiteiten en producten van het NCJ. 

● Bij zowel de Toogdag, het Kennisnetwerk en het Innovatieatelier is het veld actief betrokken bij de inhoudelijke                 

voorbereiding en inhoudelijke uitvoering van de bijeenkomsten zodat de inhoud optimaal was afgestemd op de               

behoeften uit het JGZ-veld. 

● Een digitale vragenlijst voor inventarisatie van nieuwe preventieve aandachtsgebieden of groepen waaraan het             

NCJ de komende jaren aandacht zou moeten besteden, is begin maart naar de managers JGZ verstuurd. Er is                  

gevraagd naar inzet van de organisaties rondom prenatale preventie, 12-minners, nieuwe technische            

toepassingen gebruikt en 24/7 beschikbaar zijn. Tot slot is gevraagd of er nieuwe samenwerkingsvormen met               

huisartsen ontwikkeld worden in het licht van de invoering van de Jeugdwet. 24 JGZ-organisaties hebben een                

ingevulde vragenlijst terug gestuurd. De twee aandachtsgebieden die er uit sprongen waren prenatale             

activiteiten en samenwerking met wijkteams. 

● Er is informatie verzameld over goede voorbeelden van gebruik van nieuwe technologieën in de JGZ. Deze zijn                 

beschreven in een inspiratieboekje dat begin 2016 gepubliceerd zal worden. 

 

Beheer & Implementatie 

Resultaat 3. Het NCJ heeft bij het JGZ-veld, de VNG, ActiZ en GGD GHOR Nederland de kennisbehoefte op het                   

JGZ-terrein opgehaald en daarin zo mogelijk samengewerkt met andere relevante kennisinstituten.  

● In ieder NCJ-project zijn stakeholders (indien relevant) optimaal betrokken in zowel de ontwikkeling, de              

uitvoering en  implementatie van programma’s en producten. 

 

Resultaat 4. Het NCJ heeft met ieder van de 48 JGZ-organisatie een relatie (accounthouderschap) onderhouden.  

● De accountgesprekken worden door het hele jaar heen gevoerd. Informatie uit gesprekken wordt door middel               

van Google+ met de interne medewerkers gedeeld zodat iedereen op de hoogte is van actuele ontwikkelingen,                

meningen, etc. Iedereen loopt op schema met de gesprekken. 

 

Resultaat 5. In samenwerking met stakeholders heeft het NCJ de informatievoorziening voor JGZ-organisaties over              

landelijke ontwikkelingen in de JGZ geoptimaliseerd.  

● Er is regelmatig contact met communicatieadviseurs van GGD GHOR, ActiZ, NJI en. VNG over actuele               

ontwikkelingen in het veld, berichten in de media, etc. Doel is om tot een goede afstemming van communicatie                  

te komen en waar het kan met een eenduidige boodschap naar buiten te treden. 

● Met NJi en Opvoeden.nl zijn verkennende gesprekken gevoerd over het beter ontsluiten van informatie naar de                

verschillende doelgroepen. Inmiddels is met Opvoeden.nl een mini-pilot opgestart aan de hand van één thema te                

ontdekken op welke manier we elkaar kunnen ondersteunen. Dit is vanwege afwezigheid communicatie- adviseur              

tijdelijk on hold gezet maar zal in 2016 weer worden opgepakt. 
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Resultaat 6. Alle 48 JGZ-organisaties hebben de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de (actuele) projecten,                 

activiteiten en producten van het NCJ. 

● De Nieuwsflits is in februari, april, juni, september, oktober en november verstuurd. De nieuwsflitsen hebben veel                

traffic naar de site gegenereerd. Op dit moment kent het NCJ 1543 abonnee’s, een toename van 81 ten opzichte                   

van het vorige kwartaal. In juni is een extra Nieuwsflits gestuurd i.v.m. het vertrek van Ferdinand Strijthagen; in                  

september is gecommuniceerd over o.a. de komst van de nieuwe directeur, Igor Ivakic. Op 1 oktober is een                  

Nieuwsflits verstuurd die in het teken stond van het beschikbaar komen van het LPK. Tegelijkertijd is het nieuws                  

over het LPK via Captise, Twitter, LinkedIn en Google+ verspreid. In november werd aandacht besteed aan JIB,                 

Voorzorg en het Positive Perception Program, een methode om de perceptie van klanten te betrekken bij de                 

verbetering van de dienstverlening.   

● In 2015 zijn 93 nieuwsberichten gepubliceerd.  

 

Resultaat 7.De website en de social media-kanalen van het NCJ zijn toegankelijk voor alle 48 JGZ-organisaties. 

● Het websitebezoek is hoog. De periode van 16 mei - 15 juni van 2014 en 2015 is met elkaar vergeleken. Van 7.704                      

unieke bezoekers in 2014 naar 24.399 unieke bezoekers medio 2015. Een stijging van 216%!  

● In 2015 zijn maar liefst 907.205 pagina's bekeken door 225.408 gebruikers: ongekend hoog. Op een werkdag                

bezoeken gemiddeld ruim 1500 mensen de NCJ-website. Vooral de nieuwsberichten, de JGZ-richtlijnen en de              

Toolbox Basispakket worden geraadpleegd. Het gedrag van de bezoeker wordt gemonitord zodat de plek van de                

inhoud optimaal op de bezoeker kan worden afgesteld. 

● De website/cms is qua structuur en opzet geoptimaliseerd. De website gaat nu veel meer uit van de gebruiker.                  

Ook zijn belangrijke functionaliteiten toegevoegd. Het downloadcentrum geeft een overzicht van alle beschikbare             

documenten op de website. Ook filmpjes kunnen nu gedownload worden. De documenten zijn eenvoudig te               

bereiken door slimme zoekfunctie. Documenten kunnen bezoekers nu eenvoudig delen via mail en/of Google+              

en andere social media. Ook de zoekfunctie is sterk verbeterd zodat duidelijk is of het gaat om een                  

paginaverwijzing of een document. De agenda laat nu beter het verschil zien tussen NCJ-bijeenkomsten en               

bijeenkomsten van externe partijen. Daarnaast is addthis gekoppeld aan de site zodat er gemeten kan worden                

welke documenten worden gedownload en in welke hoeveelheid. Ook het delen van documenten wordt              

gemeten. Het is nu mogelijk delen van de website zo in te richten dat deze alleen voor bepaalde groepen                   

toegankelijk zijn. 

● De nieuwe functionaliteit om documenten te kunnen delen, is sinds de invoering in april vaak gebruikt en dat                  

heeft weer geleid tot een toename in de social clicks. Vooral de blogs en het schema O&O zijn populaire                   

producten om te delen. Begin september is in de Nieuwsflits de functionaliteit extra onder de aandacht te                 

brengen om nog succesvoller te zijn. 

● Een module om met verschillende gebruikers ook intranet-achtige omgevingen te creëren, is aangeschaft en              

geïmplementeerd. 

● Inmiddels is Voorzorg.info geïntegreerd en ook het besloten gedeelte is operationeel. Wiegendood is tevens              

geïntegreerd. De integratie van SamenStarten staat inhoudelijk klaar. Het openbare gedeelte is klaar en het               

gesloten gedeelte wordt gevuld en openbaar gemaakt als organisaties de overeenkomst met het NCJ hebben               

ondertekend. Dit gebeurt in 2016. De Van Wiechensite kent een grote actualisatie met het toevoegen van de                 

kenmerken.  

 

Resultaat 8. Het NCJ is zichtbaar op voor de JGZ relevante congressen en/of bijeenkomsten.  

● NCJ is actief betrokken geweest bij de inhoudelijke voorbereidingen van het congres Jeugd in Onderzoek op 10                 

maart. In januari zijn de inzendingen beoordeeld, is er overleg met een aantal inzenders geweest en is het                  

programma samengesteld. Het NCJ was aanwezig met stand, directeur en twee adviseurs. De dag is druk bezocht                 

door circa 400 deelnemers. Verder was het NCJ aanwezig bij het Nederlands congres Volksgezondheid, V&VN               

congres, wetenschappelijke vergaderingen van de AJN, Ouderschapscongres, Onderwijsconferentie "Met alle          

respect", Congres Jeugdzorg 2015, Jeugd GGZ in het jeugdstelsel en de internationale conferentie Guideline              
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International Network in Amsterdam. Begin oktober was het NCJ met een stand aanwezig op de Dag voor de                  

Jeugd.  
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Bijlage 1: Samenstelling (advies)commissies, werkgroepen en      
klankbordgroepen 
 

Programma Kinderen, jongeren, ouders aan zet 
Begeleidingscommissie  

Leden: H. Rippen, drs. P. Gielen , M. Jonge Poerink, prof. dr. F.  Feron, M. Dijkema, M. Arts, A. van Beem 

Medewerkers NCJ: drs. M. Beckers 

drs. Y van Heerwaarden 

P. Zwijgers 

 

Klankbordgroep Samen Starten 

Voorzitter: drs. M. Beckers 

Leden: drs. M. Eliëns-Antonis, drs. N. Tan, M. Hanegraaf, M. van der Put-van der Vange MSc.,               

opgevolgd door W. van Oel, drs. V. Bras, opgevolgd door Y. Hazeveld, L. Verstraten 

Secretaris: drs. M. Beckers  

 

Programma Kracht van preventie 
Richtlijn Advies- en autorisatiecommissie (RAC) 

Voorzitter: ir. T. van Barneveld  

Vaste leden drs. E. Coenen, drs. M. Johannes, B. Allessie, Msc, J. Rutten Msc, 

(afgevaardigde van): Y. van Straten, E. Visser, J. de Vries, tot 1 april, drs. I. Prinzen vanaf 1 april, drs. C. Groenendijk  

Adviseurs: drs. L. de Vries , drs. R. de Jong, dr. C. Rots 

Waarnemers: drs. M. Hubers, S. Potting tot 1 april, A. van Gent vanaf 1 april, dr. F. van Leerdam, drs. A.                    

Derksen 

Secretariaat: T. Dunnink, Msc, M. Jobse  

 

Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie 2 

Voorzitter: prof. dr. F. Feron  

Leden: N. Maas Msc, dr. P. van Empelen, dr. M. Boere-Boonekamp, H. Keizer, dr. P. Kocken, drs. I. Staal,                  

dr. S. Onrust, dr. I. Steenhuis, drs. J, van Wieringen 

Secretarissen: drs. L. Cloostermans, drs. Y. van Heerwaarden 

 

Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek (deelname op persoonlijke titel) 

Voorzitter: prof. dr. H. Raat 

Leden: drs. E. Stam-van den Doel, D. van Wensveen, drs. N. Uilenburg, dr. M. Rijken, drs. H. Gorter,                 

dr.P. Kousemaker, dr. P. Verkerk 

Werkgroep Landelijke 

Instructeurs                 drs. C. Portman, drs. H. Romeijn, drs. H. Bots,  

                                                drs. I. Moorman, drs. J. Bijlsma, drs. J. den Hertog 

Secretaris: drs. B. Carmiggelt 

 

Adviescommissie Opsporing Visuele Stoornissen (deelname op persoonlijke titel) 

Voorzitter: drs. H. van Velzen-Mol 

Leden: drs. E. Coenen-van Vroonhoven, drs. E. van Minderhout, drs. M. de Vries, T. Sjoerdsma, drs. V.                

Iyer, S. Luijer Msc 
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Secretaris: drs. B. Carmiggelt 

 

Redactieraad Basisdataset JGZ 

Voorzitter: drs. B. Carmiggelt 

Leden: M. van der Loo, Drs. G. de Haan, A. Henket, Drs. M. Johannes, A. Looman, Drs. C. Schuiling,                  

A.Driessen, A. van Tintelen, L. Veenker 

Secretaris: P. Zwijgers 

 

Adviescommissie Jeugd in Beeld (deelname op persoonlijke titel) 

Voorzitter: prof. dr. M.L. Essink-Bot 

Leden: dr. P. Verkerk, drs. J. Bezem, dr. C. van den Brink, prof. dr. S. van Buuren, ir. I. Kroesbergen, dr. F.                     

van der Lucht. Opgeheven in mei 2015. 

 

Begeleidingscommissie  Jeugd in Beeld 

Voorzitter: drs. L. Smit 

Leden: M. Leurs, Y. Derks, A. Derksen, S. Hoogendoorn, C. van Bemmel, drs. J. Bezem  

 

Programma Verbinden JGZ  
Wetenschappelijke Advies Commissie NCJ  

Voorzitter: prof. dr. F. Feron 

Leden: dr. C. Renders, prof. dr. H. Raat, prof. dr. J. Smit, prof. dr. K. Hoppenbrouwers, dr. K. Verhaar,                  

prof. dr. S. Reijneveld, dr. S. Dettmar, dr. M. Boere-Boonekamp 

Adviseurs: dr. W. Bemelmans, dr. G. van den Berg, drs. M. Hubers, dr. M. Kamphuis,  drs. I. Staal 

Ambtelijk secretaris: dr. F. Pijpers 
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Bijlage 2: Productenoverzicht 2015 

Productcategorie: inspiratieboekje Toepassing/toelichting 

 

De tijd nemen voor reflectie gaat niet vanzelf. Voor de JGZ-professional           
brengt elke dag drukte en hectiek met zich mee, waardoor het niet altijd             
lukt om stil te staan bij het verloop van de dag. Toch kan reflectie veel               
opleveren voor de hele jeugdgezondheidszorg. Regelmatig met elkaar        
bekijken hoe je ervoor staat, kan zelfs voor tijdwinst zorgen. 
Door op een vernieuwende en creatieve manier aan de slag te gaan met             
feedback en intervisie krijgen bestaande reflectietrajecten een extra        
boost. Het Inspiratieboekje Reflectie: stilstaan is vooruitgaan is speciaal         
voor de JGZ ontwikkeld, om alleen, met collega’s én met de klant -             
kinderen, jongeren en ouders - nieuwe ideeën op te doen voor optimale            
reflectie. 

 

Het gebruik van nieuwe technologie is in preventie en zorg niet meer weg             
te denken. ICT via internet (e-health: electronic health) en apps          
(m-health: mobile health) worden gebruikt om de gezondheid en         
gezondheidszorg te verbeteren. E-health kan telefonisch, via chat, email,         
screen-to-screen of face-to-face begeleid worden door een professional        
en is aanvullend op of vervanging van face-to-face contact. Technologie          
vindt ook zijn weg naar de spreekkamer. Het inspiratieboekje Nieuwe          
technologie in de jeugdgezondheidszorg wil JGZ-organisaties inspireren       
om nog meer gebruik te maken van ICT en nieuwe techniek. 

 

Kinderen die niet leren hun impulsiviteit en agressie onder controle te           
houden, lopen grote kans op problemen op latere leeftijd. Het          
inspiratieboekje Antisociaal gedrag op jonge leeftijd- de rol van de JGZ           
bij het signaleren van antisociaal gedrag en het bijdragen aan het           
voorkomen van criminaliteit bij kinderen- laat zien op welke wijze de           
JGZ een rol kan spelen bij het signaleren van antisociaal gedrag van            
kinderen. Er ligt een uitdaging voor de JGZ om vroegtijdig deze signalen            
van antisociaal gedrag op te vangen en te relateren aan mogelijke           
gevolgen op latere leeftijd. Door krachten te bundelen met ouders,          
school, politie en huisarts en elkaar te versterken, wordt gewerkt aan het            
voorkomen van problemen op latere leeftijd en het terugdringen van          
jeugdcriminaliteit. 
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Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis.         
Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet            
zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten         
grondslag. De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol voor        
leerlingen die verzuimen en of thuiszitten door als verbinder op te treden            
tussen enerzijds leerling en ouders en anders de school. 
Het inspiratieboekje Thuiszitten begint bij verzuim belicht de wijze         
waarop de JGZ, samen met school, ouders en leerling een rol kan spelen             
bij het voorkomen van ziekteverzuim en het terugdringen van thuiszitten. 
 

 

 Gelijkwaardig partnerschap 
 
 
 
 
 
 
 

Productcategorie: interactieve  

tekening 

Toepassing/toelichting 

De tekening meerwaarde van de JGZ is tot stand gekomen met input van             
JGZ-managers en andere deelnemers aan de toogdag in het najaar.  
In deze interactieve tekening is het dynamische werkveld van de JGZ           
verbeeld en de spil- en brugfunctie die JGZ vervuld tussen de           
verschillende spelers (symbolisch als eilandjes weergegeven). Deze       
tekening kan worden gebruikt om op eenvoudige en snelle wijze aan           
stakeholders toe te lichten wat de JGZ doet. De tekening is ook een goed              
hulpmiddel om in de eigen organisatie het gesprek te voeren over de            
kwaliteit. Hoe borgen we de kwaliteit in onze organisatie, hoe verbeteren           
we de kwaliteit en hoe laten we dat zien? 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat preventie vroeg in        
het leven een kind effectiever is dan later ingrijpen en dat vroege            
interventie loont. Voorlichting, advisering en preventieve ondersteuning       
dienen tijdens de zwangerschap al ingezet te worden, zeker wanneer er           
zorgwekkende omstandigheden voor het ongeboren kind aanwezig of        
voorspelbaar zijn. Als de jeugdgezondheidszorg al tijdens de        
zwangerschap signalen van de verloskundige ontvangt en op verzoek van          
een verloskundige een prenataal huisbezoek aflegt, kan direct gestart         
worden met de begeleiding van ouders. Dit levert gezondheidswinst voor          
kinderen en ouders op. De meerwaarde hiervan is zichtbaar op de           
interactieve tekening Vroege preventie door de JGZ - De kwetsbare          
zwangeren versterken - kan door JGZ-managers en stafmedewerkers        
gebruikt worden om de meerwaarde van vroege preventie door de JGZ           
uit te leggen aan gemeenten en samenwerkingspartners.  
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Productcategorie: factsheet Toepassing/toelichting 

 

De factsheet Landelijk professioneel kader (LPK) geeft op overzichtelijke         
wijze informatie over het LPK en is onderdeel van de          
implementatietoolkit LPK. De factsheet is bedoeld voor het        
JGZ-management en kan gebruikt worden bij de gesprekken met         
gemeenten en samenwerkingspartners.  
 
Het LPK biedt handvatten aan de JGZ-professional om flexibel invulling          
tegeven aan het Basispakket JGZ. De JGZ sluit daardoor beter aan op 
de behoeften en mogelijkheden van jeugdigenen hun ouders. Zo biedt de           
JGZ zorg op maat. Ook geeft het LPK handvatten om het gesprek 
met gemeenten en samenwerkingspartners aan te gaan over de invulling          
van het nieuwe Basispakket JGZ. Het LPK is per 1 januari 2016 van kracht              
en vervangt de Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19. 

 

Factsheet sociale media en jongeren: veel jongeren maken dagelijks         
gebruik van sociale media. Een mooie kans voor de JGZ om via sociale             
media met jongeren in contact te komen. Voor jongeren is sociale media            
een geweldige manier om veelvuldig online te blijven met zowel vrienden           
als onbekenden. Uit een kleinschalig vragenlijstonderzoek en een        
literatuurstudie door het NCJ bleek dat sociale media geen negatieve          
invloed heeft het psychisch welzijn van jongeren en dat het gevoel van            
eenzaamheid zelfs daalde. Maar de groepsdruk om internet en sociale          
media te gebruiken is hoog, kan aanzetten tot overmatig gebruik en kan            
leiden tot verslaving. Reden voor de JGZ om hier aandacht voor te            
hebben en problematisch gebruik te signaleren. De factsheet rondom         
sociale media en jongeren biedt de JGZ extra informatie over de actuele            
online wereld van jongeren. 

 

De huisarts en de JGZ hebben beiden kennis van gezinnen. De huisarts            
vanuit zijn positie als gezinsarts, de JGZ door de longitudinale          
(preventieve) begeleiding van kinderen. Door gezinnen samen in beeld te          
hebben, kan de ondersteuning aan kind, ouder en gezin verbeteren.  
 
Naar aanleiding van een expertmeeting en interviews over het         
verbeteren van de samenwerking tussen beide beroepsgroepen, is de         
factsheet Samenwerking huisartsen en JGZ- het beste van twee         
werelden voor de jeugd opgesteld. Hierin worden de belangrijkste         
punten ter bevordering van samenwerking beschreven. 
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Opgroeien als jongere is een dynamische tijd, waarin veel gebeurt en veel            
uitdagingen voorkomen. Jongeren nemen nieuwe posities in ten opzichte         
van hun ‘nieuwe’ lichaam, ten opzichte van leeftijdgenoten én van          
ouders en andere volwassenen. Zij hebben ruimte nodig om te kunnen           
experimenteren, grenzen op te zoeken en ervaringen te delen. De JGZ           
heeft veel kansen om samen met het voorgezet onderwijs jongeren zo           
goed mogelijk te ondersteunen in deze onzekere en levendige periode.          
Door in gesprek te gaan met scholen en gemeenten kunnen de krachten            
gebundeld worden. Lees meer over de mogelijkheden van de JGZ op           
school in de factsheet Voorgezet Onderwijs- Jeugdgezondheidszorg in        
de school. 

 

 

De factsheet VoorZorg geeft op overzichtelijke wijze meer informatie         
over dit preventieve én kosteneffectieve programma. Ook gaat de         
factsheet in op de behaalde effecten, de kosten van het programma en            
de wijze van aanmelding . Door deze veelomvattende informatie is de           
factsheet interessant voor aanmelders van potentiële deelnemers, maar        
ook voor JGZ-organisaties en gemeenten die VoorZorg willen        
implementeren. 

Productcategorie: rapportage Toepassing/toelichting 

 

Rapportage van de pilot Stevig Starten 
Onder de vlag van het NCJ hebbende JGZ-organisaties STMG en ZuidZorg           
een pilot uitgevoerd om na te gaan wat nodig is om SamenStarten en             
Stevig Ouderschap als geïntegreerde methode te implementeren. Doel        
was na te gaan of met een geïntegreerd programma ‘Stevig Starten’, in            
gebieden waar SamenStarten/DMOP en Stevig Ouderschap beide worden        
uitgevoerd, efficiënter kan worden gewerkt zonder dat de kwaliteit van          
de dienstverlening wordt aangetast. Op basis van de pilot die is           
uitgevoerd bij STMG en ZuidZorg kan worden geconcludeerd dat opname          
van de vragen uit de vragenlijst Stevig Ouderschap in het DMOP protocol            
goed mogelijk is. 

 

Om de kwaliteit en het effect hoog te houden, dient de professional voor             
verschillende methodieken en interventies bij- en nascholingen te        
volgen. Dit is een belangrijk proces, maar wel tijdrovend. Onderzocht is           
of winst valt te behalen door (delen van) bij- en nascholingen te            
combineren of te integreren. In het rapport Bij en nascholing van           
JGZ-professionals in de uitvoering van opvoedondersteuning wordt       
aanbevolen om bij- en nascholing te organiseren voor de zes          
basisvaardigheden (motiverende gespreksvoering, vraaggericht werken,     
oplossingsgericht werken, video-interactiebegeleiding, dialoog-gericht    
werken en intercultureel werken), naast de      
methodiek/interventie-specifieke bij-en nascholing. Ook wordt     
geadviseerd om als professionals zelfreflectie-momenten in te plannen. 
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Productcategorie: e-learning Toepassing/toelichting 

De e-learning ADHD en ASS is gericht op bewustwording, het verwerken           

en toepassen van kennis uit de richtlijnen tijdens het doorlopen van           

verschillende fasen. Aan de hand van de verhalen van Erik, Boris, Manon,            

Jeroen, Fleur, Ritaj en Nourdin passen de deelnemers de richtlijnen toe           

door het beantwoorden van verwerkingsvragen en het bekijken van         

feedback. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen de online           

beschikbare richtlijnen en de praktijk. Doel van deze e-learningmodule is          

JGZ-professionals aan de hand van praktijksituaties te laten kennismaken         

met de nieuwe inzichten uit de richtlijn en aandacht te vragen voor            

(vroeg)signalering, begeleiding en toeleiding.  

Productcategorie: richtlijnen Toepassing/toelichting 

Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een       

Autismespectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke         

ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De          

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen - Signalering, begeleiding en      

toeleiding naar diagnostiek- besteedt expliciet aandacht aan vroege        

signalen van ASS en aan signalerings- en screeningsinstrumenten.        

Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van kinderen en jongeren           

en hun ouders gedurende de periode van onzekerheid voorafgaand aan          

de diagnose aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van            

expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen,       

kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen. 

 

De multidisciplinaire richtlijn borstvoeding is ontwikkeld voor       

zorgverleners die te maken hebben met ouders van gezonde zuigelingen          

die borstvoeding (willen) geven. De richtlijn ondersteunt bij het         

informeren, stimuleren en adviseren aan deze ouders, over borstvoeding         

geven aan gezonde zuigelingen. Hiermee wordt ingezet op een optimaal          

verloop van het borstvoedingsproces. Het uitgangspunt van deze richtlijn         

is het WHO standpunt dat moedermelk de optimale voeding is voor           

zuigelingen en jonge kinderen. Bij het opstellen van de richtlijn is het            

geven van borstvoeding (en niet kunstmatige zuigelingenvoeding) als        

uitgangspunt gehanteerd. 

Productcategorie: BDS protocol Toepassing/toelichting 
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Een BDS-protocol geeft aanwijzingen voor de registratie van de zorg voor           

het kind op basis van de gegevensstandaard Basisdataset JGZ. Daarmee          

wordt de uniformiteit in de registratie bevorderd. 

Het BDS protocol algemeen geeft aanwijzingen voor het registreren van          

algemene gegevens van het kind in het digitaal dossier JGZ.  

 

Bij elke JGZ-richtlijn wordt een BDS-protocol JGZ-richtlijnen gemaakt.        
Deze maakt onderdeel uit van de implementatietoolkit van de richtlijn en           
is bedoeld als ondersteunend product voor JGZ-organisaties.Een BDS        
protocol van een richtlijn geeft aan waar op basis van de BDS, de             
aanbevelingen uit de richtlijn geregistreerd moeten worden, aan de hand          
van de BDS-elementen. Dit geeft duidelijkheid voor de professionals, die          
de richtlijn gebruiken en bevordert uniformiteit van de registratie, mede          
om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen.  
In 2015 gaat het om de BDS protocollen bij de volgende richtlijnen:            
‘Voeding en Eetgedrag’, Zindelijkheid, Niet scrotale testes,       
Opvoedondersteuning en  

 

Het BDS protocol DMO-protocol Samen Starten DMOP geeft aan hoe          
handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform          
de meest actuele versie van de Basisdataset JGZ op uniforme wijze           
worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een       
registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de          
eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.  
 

Productcategorie: overige Toepassing/toelichting 

 

De Impulsbijeenkomsten Samen Ervaren geven een omslag naar        
samenwerken op basis van meer gelijkwaardig partnerschap. Via        
allerhande oefeningen ervaren professionals welke aspecten van belang        
zijn bij de transformatie, hoe zij vanuit hun expertise zich integraal           
kunnen positioneren ten opzichte van de klant (kind, jongere en ouders),           
collega’s en samenwerkingspartners en hoe zij kunnen komen tot         
gelijkwaardig partnerschap. Dit alles om effectiever te kunnen        
samenwerken in de veranderende samenleving als ondernemende,       
gedreven, transformerende professionals. Aan de impulsbijeenkomsten      
ligt een handboek Samen Ervaren ten grondslag met talloze oefeningen,          
werkvormen en energizers om in te kunnen zetten tijdens de          
bijeenkomsten.  
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Kan een inhoudelijk dossier worden gedeeld in een        
samenwerkingsverband? 
Een jeugdverpleegkundige werkt in het sociaal wijkteam intensief samen         
met een aantal professionals van andere organisaties. Zij leveren met          
elkaar zorg aan gezinnen/kinderen die méér zorg nodig hebben dan          
regulier in de aparte organisaties wordt geboden. De verschillende         
partijen constateren dat zij het liefst gezamenlijk zouden werken in één           
dossier. Maar kan dat eigenlijk wel - met samenwerkingspartners in een           
gezamenlijk dossier werken? In Een dossier delen met derden wordt          
hierop in gegaan. 
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