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Pijnacker-Nootdorp

30
Teams

27
Locaties

255
Medewerkers

21
Nieuwe

Medewerkers

4 - 12 jaar

22%
norm

33,75%

1 - 4 jaar

81,5%
norm
90%

7 - 12
maanden

82,3%
norm
95%

2 weken -
6 maanden

85,3%
norm
95%

4 - 7 dagen95,5%
norm
95%

320
trajecten

bemoeizorg

226
trajecten stevig

ouderschap

20
begeleiding
overgewicht

630
begeleiding

ziekteverzuim

59.913
keer gebeld naar

het Contactbureau

4.004
vragen voor het

telefonisch spreekuur

266.201
bezoekers op

de website

Bereik
Vanwege het coronavirus is onze

dienstverlening voor sommige doelgroepen
beperkt geweest. Daardoor zijn de

bereikcijfers lager dan normaal.

4.
277 zwangeren

kregen een

 kinkhoestvaccinatie

55.105 vaccinaties 0-12 jaar

8.590 HPV-vaccinaties

voor pubermeiden

11.359 jongeren haalden

een MenACWY-prik

        
(voorlopig cijfer)

12 - 18 jaar10,2%
norm
30%



Anderhalve 
meter waardering
Vanwege corona was onderlinge afstand vereist en dat was niet eenvoudig. 

Onze professionals willen dichtbij ouders staan, kinderen echt zien en 

met jongeren in contact zijn. Gelukkig is er met beeldbellen en online 

contact veel mogelijk, maar het vergt improvisatie. Voor veel medewerkers 

was thuiswerken een hele uitdaging. Om met elkaar in verbinding te 

blijven organiseerden we teamcoaching en online bijeenkomsten. 

Aan het eind van het jaar hebben we onze medewerkers bedankt met 

een cadeau en een kerstpakket met ‘anderhalve meter waardering’. 

Jaaroverzicht 2021
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Veranderkracht
Wie had gedacht dat na het coronajaar 2020 

nog een jaar zou volgen waarin corona grote impact 
had. De besmettelijke omikronvariant zorgde wereldwijd voor 

een stijging van de besmettingscijfers. De preventieve maatregelen 
wisselden met de seizoenen:  versoepelingen in het voorjaar, weinig 

beperkingen in de zomer, toenemende maatregelen in het najaar en opnieuw 
een lockdown in de winter. 

Om de anderhalvemeter afstand te waarborgen konden we minder kinderen uitnodigen 
op de consultatiebureaus. Ook coronaklachten en quarantaine van bezoekers en van 

professionals hadden effect op de planning. Het was onvermijdelijk dat we niet alle kinderen 
en gezinnen optimaal hebben kunnen helpen. We werden gedwongen om keuzes te maken: 
welk contactmoment en welke zorg moest doorgaan? Het uitgangspunt is steeds geweest: 

de zorg voor kinderen in kwetsbare situaties en de uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma hebben prioriteit.

De sluiting van de scholen had veel impact op onze zorg voor de oudere kinderen. 
De professionals hebben getracht om zoveel mogelijk tieners op afstand te spreken en te helpen.

Elk nadeel heeft zijn voordeel: ons veranderprogramma Zorg op Maat kreeg een boost. We streven 
naar ‘meer zorg als het nodig is en minder als het kan’. Met inzet en creativiteit werden in snel 

tempo contactmomenten anders ingericht. Een aantal taken van jeugdartsen werd overgenomen 
door jeugdverpleegkundigen (taakherschikking) en een flink aantal contactmomenten werd alleen 

uitgevoerd bij kinderen die daar op basis van medische screening voor in aanmerking kwamen.  
Niet altijd ideaal, maar meestal doeltreffend. We weten dus dat we kunnen veranderen en kunnen 

deze slagkracht gebruiken om structureel ons zorgproces aan te passen. 

Verandering werd ook doorgevoerd in het contact met ouders en jongeren. We werken steeds 
meer digitaal. We zijn meer gaan (beeld)bellen, beantwoorden vragen via Whatsapp en 

hebben stappen gemaakt in de digitalisering van vragenlijsten. 

Jeugdgezondheidszorg heeft een vitale functie en is niet-uitstelbare zorg. 
In coronatijd zijn we niet gestopt met onze werkzaamheden, maar in een aangepaste 

vorm doorgegaan. Dat heeft flexibiliteit van alle professionals gevraagd. 
Zij kregen te maken met uitval van collega’s, geen adequate persoonlijke 

beschermingsmiddelen en afschaling van zorg. Dat leverde 
dilemma’s op.  Zij hebben alles op alles gezet om de 
hoogstnoodzakelijke zorg goed te blijven verlenen. 

Dat verdient een dikke pluim.

Ron Boumans, 
Bestuurder

Kinderen dikker 
in coronatijd
Wij adviseren de gemeenten 

in ons werkgebied op basis 

van onderzoek en trendana-

lyses. In augustus verscheen 

het onderzoeksrapport ‘Over 
Gewicht’. De cijfers uit het rap-

port bevestigen dat de pandemie, 

waardoor kinderen veel meer binnen 

zaten, tot een toenemend percentage 

overgewicht bij de jeugd heeft geleid. Een 

zorgelijke ontwikkeling. Het 

rapport dient als input voor het lokaal 
preventief jeugdbeleid. 

Coronaflow
Om besmettingsrisico te minimaliseren hebben we 

onze werkwijze herhaaldelijk aangepast aan de 

geldende richtlijnen. Op de consultatiebureaus planden 

we onze spreekuren minder vol en lieten we minder 
begeleiders toe, zodat zo min mogelijk ouders en 

kinderen op het zelfde moment bij ons binnen waren. 

Op scholen konden we soms wel en soms niet terecht. 

Zo nodig deden we gezondheidschecks online. 

Het vroeg steeds aanpassingsvermogen van zowel onze 

professionals als van onze klanten. 

JGZ kan 6 jaar vooruit 
JGZ werkt voor 8 gemeenten in de regio. 

De samenwerkingsafspraken worden elke 4 jaar 

vastgelegd in een convenant. De gemeenten 

zijn tevreden over de samenwerking met 

JGZ. De betrokken wethouders ondertekenden 

daarom een nieuw convenant. Dit keer zelfs 

voor 6 jaar. Wij zijn blij met het vertrouwen 

van de gemeenten en blijven ons met hart en 

verstand inzetten voor de kinderen en jonge-

ren in onze regio én voor hun ouders.

JGZ-6

Vaccinaties
Op de consultatiebureaus 

zijn de vaccinaties voor 

de kleine kinderen zo 

gewoon mogelijk doorge-

gaan. Bij de groepsvac-

cinaties voor de 9-jarigen 

en tieners waren veel 

aanpassingen nodig. Het 

aantal vaccinatie-uren 

werd flink uitgebreid en 

er werden minder jongeren 

opgeroepen per tijdslot. Zo 

bleef het relatief rustig in de 

sporthallen. Met kunst en vlieg-

werk is het gelukt om bijna de 

hele doelgroep te vaccineren.

Whatsapp
Het telefonisch spreekuur werd uitgebreid 

met de mogelijkheid om te whatsappen. 

Daar werd door ouders veel gebruik van 

gemaakt. Juist door de coronacrisis hadden 

ouders meer vragen of behoefte aan een 

luisterend oor. 

Jubileum: 10 jaar
10 jaar geleden gingen we samenwerken onder de 

vlag van ‘stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Hol-

land West’. Een jubileumfeest kon, vanwege corona, 

helaas niet doorgaan. Wel een online evenement, 

waarbij samenwerking en werkplezier de 

boventoon voerden. 

Minder verzuim
Ondanks een aantal langdurig zieken door 

corona, is het ziekteverzuim gedaald van 

5,8% in 2020 naar 4,9% eind 2021.


