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Stand van zaken Jeugdgezondheidszorg

JGZ heeft de meeste kinderen/gezinnen in beeld en een ingang tot contact door de preventieve
contactmomenten/zorg voor kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. Ook nu doen we alle
inspanningen om hen in beeld te houden, of in face-to-face contact en of via online/telefonisch
contact. In deze contacten benadrukken de JGZ-professionals het belang van het zoveel mogelijk
voortzetten van de dagelijkse gang van zaken. De professionals geven positieve feedback aan
ouders en ondersteunen hen met tips en adviezen om ook als gezin deze periode door te komen.
Rol JGZ en risico gezinnen
Juist in crisistijd is het belangrijk om de reguliere preventieve zorg vanuit JGZ te continueren en te
versterken. Veel gezinnen ervaren onrust en angst. Een aantal gezinnen heeft het extra moeilijk of
de situatie heeft een escalerend effect op het al fragiele evenwicht in een gezin. De JGZ kan door
middel van de reguliere zorg ouders en jongeren blijven ondersteunen, helpen te normaliseren en
tevens pro-actief signaleren. De JGZ staat juíst nu rond deze gezinnen, in samenwerking met sociale
wijkteams, CJG, het onderwijs en andere partners, als professionals naast en met elkaar. De meest
kwetsbare (aanstaande) gezinnen zijn in beeld door specifieke interventies als VoorZorg en Stevig
Ouderschap, waar (aanstaande) ouders ondersteund worden. Daarbij zien we in de afgelopen weken
een flink toegenomen vraag voor deze interventies vanuit de perinatale zorg. De komende tijd wil de
JGZ verkennen of via collectief preventieve activiteiten, zoals Webinars, de grote groep ouders kan
worden betrokken die graag samen hun zorgen en vragen willen delen in een tijd dat normale
contacten lastiger zijn. Daarnaast brengt de nieuwe 1,5 meter samenleving uitdagingen met zich
mee, welke leiden tot aanpassingen. Momenteel wordt voor alle consultatiebureaus
geïnventariseerd of deze geschikt zijn voor de maatregelen die van ons geëist worden.
De JGZ verricht ook veel inspanningen om asielzoekerskinderen en statushouders in beeld te krijgen
en te houden, door aandacht te hebben voor communicatie bij de contactmomenten en vaccinaties.
JGZ kan toeleiden naar de zorg in de noodopvang en beantwoordt vragen welke van professionals en
ouders in deze kwetsbare situatie komen.
JGZ en scholen
In deze ingewikkelde tijd, waar géén kant-en-klare antwoorden zijn op de urgente maatschappelijke
vraagstukken, kunnen het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg samen hun krachten bundelen.
Samenwerken om kinderen en leraren te helpen zorgvuldig, gezond en veilig de draad weer op te
pakken in de nieuwe werkelijkheid. De JGZ kent de kinderen op de scholen en kan daardoor
kinderen die extra aandacht en zorg buiten het onderwijs nodig hebben, de juiste ondersteuning en
begeleiding bieden. De JGZ-professionals zijn getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van
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problemen bij leerlingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Zodra de scholen weer open
gaan, willen de JGZ-professionals het onderwijs zo veel als mogelijk ondersteunen.
In voorbereiding op, rond en na het weer opstarten van de scholen kunnen jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen en gezonde schooladviseurs dan ook adequaat adviseren en meedenken
over onderwijs-oplossingen over de invulling van de richtlijnen waaronder de omgang tussen
leerlingen en volwassenen, leerlingen onderling en volwassenen onderling.
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