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Ontwikkelingen i.v.m. het Coronavirus 

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen die hieromtrent getroffen zijn in Nederland, alsmede 

onze eigen interne maatregelen, zal 2020 een ander jaar dan anders worden. Zo zal JGZ minder 

contactmomenten aanbieden gedurende deze periode. Vooralsnog wordt het volledige 

rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd. In het aangepaste aanbod van contactmomenten wordt 

zoveel mogelijk de reguliere preventieve zorg geleverd, waarbij specifiek aandacht is voor de 

kwetsbare kinderen. Dit houdt in dat de bereikcijfers in 2020 anders zullen zijn dan andere jaren.  

 

Ook bij de maatwerk activiteiten is het zorgaanbod tijdelijk afgeschaald. De interventies die gericht 

zijn op de kwetsbare kinderen worden nog uitgevoerd, mogelijk met extra maatregelen ter 

bescherming van onze JGZ professionals. 

 

Hoe lang de maatregelen gaan duren is onzeker. In deze periode blijft JGZ alles doen om de 

kinderen te bereiken. Daarnaast zal JGZ ook ondersteuning bieden aan de GGD Haaglanden. Ook zal 

JGZ een herstelplan ontwikkelen voor de periode na de coronacrisis. Dit herstelplan is er op gericht 

om de reguliere preventieve zorg weer op alle contactmomenten aan te bieden, waarbij rekening 

gehouden wordt met alle overgeslagen contactmomenten uit de periode van de crisis. 

 

Over de ontwikkelingen, de voortgang en het herstel zullen wij u de komende tijd blijven 

informeren. 

 



Blije en gezonde kinderen en jongeren! Dat is het doel dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland 
West voor ogen heeft. Daarmee wil de organisatie er zijn voor de jeugd en haar opvoeders als ook voor 
de 8 opdrachtgevende gemeenten. JGZ voert (een deel van) de wettelijke taak uit die de Nederlandse 
overheid met de Wet publieke gezondheid heeft opgedragen aan de gemeenten.  
Vanuit JGZ staan daartoe dagelijks 285 betrokken, bedreven en gedreven medewerkers van JGZ klaar. 
Vanuit 28 locaties verspreid over de 8 gemeenten bieden wij hoogwaardige preventieve medische zorg en 
ondersteuning aan individuele kinderen, jongeren en hun ouders. Wij zien, horen en erkennen hen en wij 
zorgen ervoor dat ook andere instanties dat (gaan) doen. Daartoe zoeken en leggen we de verbinding met 
en tussen jongeren, ouders, scholen, ketenpartners en gemeenten. Jeugdgezondheidszorg is per slot van 
rekening van ons allemaal. 
JGZ bedient een werkgebied van ruim 500.000 inwoners woonachtig (en/of schoolgaand) in een van de 8 
gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, 
Westland en Zoetermeer. Ruim 1 op de 5 inwoners is jonger dan 18 jaar en behoort daarmee tot onze pri-
maire doelgroep. Onze JGZ-professionals hebben contact met ruim 120.000 kinderen op verschillende 
momenten in hun levensperiode van 0 tot 18 jaar. Gelukkig gaat het met het merendeel van hen goed. 
Desondanks is en blijft er een groep kinderen en jongeren die – al dan niet tijdelijk – extra aandacht be-
hoeven, hetzij van JGZ, hetzij van (en/of met) een van onze ketenpartners. 
Om de zorg en aandacht vanuit de JGZ-professionals zo goed mogelijk te organiseren en te laten verlopen 
heeft JGZ een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Deze zijn benoemd in het convenant dat JGZ met de 
H8-gemeenten in 2017 heeft vastgesteld voor de periode 2018-2021, in de Strategische Koers 2019-2022 
evenals in de teamjaaragenda’s 2019 van de Zelf Organiserende Teams (ZOT). 

 

Health Deal – i-JGZ 
Op 24 april 2019 hebben 7 organisaties in de jeugdgezondheidszorg – waaronder JGZ Zuid-Holland West – 
met de ministers van VWS en van Economische Zaken en met 16 publiek private organisaties een samen-
werkingsovereenkomst getekend: de Health Deal. Deze Health Deal betreft een 2-jarig samenwerkings-
traject om de JGZ met onder andere digitale innovatie toekomstbestendig te maken en door die zorg te 
bieden die de klant nodig heeft. Op 5 september zijn alle partijen bijeengekomen voor de gezamenlijke 
Kick-off bijeenkomst. Tijdens en in vervolg op deze bijeenkomst hebben wij met enkele partners afspra-
ken gemaakt over het starten van een pilot omtrent onze landelijke 24x7 bereikbaarheid. Deze pilot start 
begin 2020 en duurt een half jaar. Bij deze pilot gaan we gebruik maken van een reeds bestaand callcen-
ter in de gezondheidszorg. Bij de digitale innovaties denken we tevens aan ontsluiten en uitwisseling van 
betrouwbare gegevens en informatie waardoor we nog betere ondersteuning kunnen geven toegesneden 
op het individuele kind. Een van de innovaties waar wij eveneens aan mee doen is de “slimme richtlijn 
module”. Deze – te ontwikkelen – app kan de JGZ-professional raadplegen wanneer hij/zij een specifiek 
probleem constateert bij een kind. De app presenteert dan een kort en bondig samengevat advies zonder 
dat de professional de gehele richtlijn moet raadplegen. 

 
Maternale Kinkhoest vaccinatie 
In het voorjaar van 2018 is besloten om de maternale kinkhoest vaccinatie onder te brengen in het Rijks 
Vaccinatie Programma (RVP). Het RIVM kreeg de opdracht een implementatieplan hiertoe op te stellen. 
Daarmee werd tevens de verwachting uitgesproken dat in 2019 gestart zou worden met het vaccineren 
van zwangere vrouwen. De uitvoering van dit programma komt te liggen bij de jgz-organisaties. Om deze 
verwachting te laten uitkomen, heeft de minister als startdatum voor de maternale kinkhoest vaccinatie 
16 december 2019 aangekondigd. Meteen werd ons duidelijk dat de randvoorwaarden voor een goede uit-
voering door de jgz-organisaties onvoldoende geregeld zijn. Vanuit Actiz/GGD-NL/de bestuurstafel JGZ 
i.o. hebben we de minister benaderd en geïnformeerd over de problemen in de voorbereiding. Gezien het 
feit dat de minister vasthield aan de startdatum van 16 december 2019 heeft hij er bij de betrokken par-
tijen (en in het bijzonder het RIVM en leveranciers van de software voor elektronische patiënten/cliënten 
dossiers) op aangedrongen alles in het werk te stellen om de in- en uitvoering van de maternale kinkhoest 
vaccinatie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Er is wel afgesproken dat we in 2020 voor een nood-
oplossing gaan. Op die manier zijn de jgz-organisaties in staat om te kunnen voldoen aan iets waar zij het 
nut absoluut van inzien en dat is het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest. 
We hebben onze medewerkers zo tijdig en optimaal mogelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen 
rondom de maternale kinkhoest vaccinatie en onze aanpak. 

 



Verkenning brancheorganisatie Publieke gezondheid 
De belangenbehartiging van de publieke gezondheidszorg en met name de jeugdgezondheidszorg is ver-
snipperd. Verschillende (branche)organisaties pakken dit elk op een eigen wijze en niet altijd eenduidig 
op. Daarom zijn de bestuurders van twee JGZ-organisaties samen met de verschillende landelijke bran-
cheorganisaties (Actiz, GGD GHOR en NCJ) het gesprek aangegaan om de mogelijkheid te verkennen te 
komen tot één krachtige JGZ. Onze bestuurder is als lid van de stuurgroep nauw betrokken bij deze ont-
wikkeling. 
 
Update kwaliteitsmethodiek 
Al enige tijd geleden heeft JGZ afscheid genomen van de traditionele methode van kwaliteitstoetsing aan 
de hand van checklists en audits door externe audit-organisaties. Deze keken namelijk vooral naar de 
procesbeschrijvingen en of de medewerkers deze kenden en vervolgens volgens die beschrijvingen ook 
hun werkzaamheden verrichten. Al maakten we vierkante wielen en betonnen zwembandjes, zolang we 
dat maar volgens de beschreven procedures deden dan leverden we ‘kwaliteit’. Vorig jaar hebben we 
met CJG Rijnmond een andere vorm van kwaliteitsmeting en –verbetering ingevoerd aan de hand van een 
wederzijdse externe visitatie. Wij hanteerden bij CJG Rijnmond de methodiek van ‘Shadowing & Tra-
cing’, terwijl CJG Rijnmond bij ons gebruik maakte van ‘Waarderend auditen’. Onze ervaringen en de re-
sultaten hebben we gedeeld met het NCJ, de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 
Zorg) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die ons vervolgens de vraag stelde om een nadere 
uitwerking aan het papier toe te vertrouwen met betrekking tot “een nieuwe wijze van kwaliteit meten 
en verantwoorden in de JGZ”. JGZ Zuid-Holland West is de trekker van deze innovatieve ontwikkeling.  
 
Vanuit JGZ ZHW leveren we de auteurs voor het beschrijven van het (concept) kwaliteitsbeleid en bijbe-
horende kwaliteitsmethodiek voor de jeugdgezondheidszorg. Medio 2019 hadden we het concept docu-
ment gereed en is dit in eerste instantie (om agenda-technische redenen pas eind november 2019) be-
sproken met direct betrokken partijen CJG Rijnmond, NCJ en NVTZ. Naar aanleiding van dat overleg vond 
nog een aanscherping van de tekst plaats. Zodra de betrokken partijen hebben ingestemd met de defini-
tieve tekst zullen we deze begin 2020 voorleggen aan IGJ en daarbij het verzoek doen met de beschreven 
methode van de ‘dialoog’ te mogen experimenteren ter vervanging van de momenteel gehanteerde (in-
terne en externe) kwaliteitsaudits en inspecties. 

 
Academische Werkplaats Samen 
AW Samen is het kennis- en innovatienetwerk in de zorg voor jeugd voor de regio's Holland Rijnland, 
Haaglanden en Midden-Holland. In dit netwerk zijn diverse instanties vertegenwoordigd uit de BOOP (Be-
stuur/Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Praktijk), waaronder JGZ Zuid-Holland West. De academische 
werkplaats is ontstaan naar aanleiding van een subsidie van de overheid (ZonMW) in de periode 2010-
2016. Toen deze subsidie stopte, hebben de participanten besloten om met elkaar verder te gaan op de 
ingeslagen weg. Wij zijn met name betrokken geweest bij de ontwikkeling van GIZ (Gezamenlijk Inschat-
ten van Zorgbehoeften) en van de Digitale GIZ. Afgelopen voorjaar heeft ZonMW een subsidieoproep ge-
stuurd voor een zogeheten Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd naar de Academische Werk-
plaatsen Transformatie Jeugd, i.c. AW Samen. JGZ heeft mee/tegen gelezen bij de subsidieaanvraag die 
uiterlijk 10 september moest zijn ingediend. Tijdens het symposium in november 2019 werden de drie 
thema’s voor de leernetwerken gepresenteerd: 1) Integraal werken; 2) Kwetsbare gezinnen; en 3) Norma-
liseren. Alle drie de thema’s zijn van toepassing op de JGZ en daarom zullen we ook bij alle drie betrok-
ken zijn en blijven. Onze speciale aandacht gaat daarbij wel uit naar “Normaliseren” in de zin dat wij 
willen voorkomen dat gezonde/normale kinderen – onnodig – een (ziekte-) etiket opgeplakt krijgen, zeker 
wanneer zij daarvan hun hele leven last (blijven) houden. En dat is wat we met dit thema willen berei-
ken: kinderen zo gewoon mogelijk laten opgroeien met als uitgangspunt “Minder zorg waar het kan; en 
meer zorg en aandacht voor die kinderen en jeugdigen waarbij dat moet”. 
 
 
AVG en privacy 
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het voorjaar van 2018 bracht 
veel onrust binnen de gezondheidszorg. Ook bij ons ontstond dit: kunnen en mogen we van onze cliënten 
wel gegevens verzamelen, bewerken en delen? En kunnen we dan wel goede zorg leveren? Gelukkig wordt 
ook dit keer de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Onze juriste – Jolanda van Boven – 
meldde tijdens het Bureau Vrij Dagdeel (BVD) van juni 2018 zelfs dat we de AVG in ons voordeel kunnen 
laten werken. Zo gaf zij aan dat het vragen van toestemming aan ouders voor het uitvoeren van onze 
wettelijke taken niet hoeft en juridisch gezien zelfs niet eens kan. Ouders mogen afzien van onze dienst-
verlening, en in het belang van het kind melden wij dat dan bij de huisarts. Daarover informeren we ou-
ders. 
Ons uitgangspunt is dat we primair van het belang van het kind uitgaan en dat het vragen van 



toestemming niet ons uitgangspunt is. We denken hiervoor voldoende juridische grondslag te hebben. We 
leggen onze visie op zorg en de AVG voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zodra de AP akkoord 
is, passen we onze brieven, formulieren, folders en onze werkwijze aan. Daarmee hebben we dan met-
een een lans gebroken voor onze JGZ-collega’s. Het NCJ heeft aangegeven de juridische toolkit dan 
daarop aan te zullen passen. 

Samenwerking Kansrijke Start in Delft e.o. 
Op 9 oktober hebben we een overeenkomst ondertekend om te gaan samenwerken met 7 andere organi-
saties om aanstaande ouders en kinderen in een kwetsbare situaties beter te helpen. Onze gezamenlijke 
inzet voor het project ‘Kansrijke start’ moet ervoor zorgen dat deze kinderen een betere start in het le-
ven maken. Naast het Reinier de Graaf ziekenhuis (dat de spil vormt in deze samenwerking) heeft ook 
verzekeraar DSW de overeenkomst ondertekend. Als professionals in de geboortezorg samen optrekken en 
kijken naar de echte zorgbehoefte van ouders, kunnen we zorg op maat leveren. Het verbetert de zorg 
aan aanstaande moeders die kwetsbaar zijn en vergroot de kans op een ‘kansrijke start’ voor kinderen. 
En dat is wat we samen willen bereiken.  

Daarnaast hebben we – eveneens in Delft – samenwerking gezocht met de POP-poli van het Reinier de 
Graaf ziekenhuis en met de Delftse verloskundigen om zwangere met psychiatrische problemen al tijdens 
de zwangerschap bij ons te melden. Wij kunnen en zullen dan preventief al voor de geboorte op huisbe-
zoek gaan om de thuissituatie in te schatten en de aanstaande ouders te begeleiden en voor te bereiden 
op de komst van de nieuwe wereldburger. We hopen en vertrouwen erop zo de stress die dit belangrijke 
‘Life event’ met zich meebrengt zowel voor de ouders als voor de baby te minimaliseren. 

 
Voorzorg en Baat bij preventie 
Dit najaar zijn we gestart met Voorzorg in de gemeente Westland. Voorzorg is een landelijk ontwikkelde 
interventie waarmee tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van jonge kinderen risicofactoren 
ten aanzien van ernstige ontwikkelingsproblemen en kinderverwaarlozing (of – mishandeling) systema-
tisch worden aangepakt. In 2020 gaan we ook in (opdracht van) Leidschendam-Voorburg en in Zoetermeer 
deze interventie inzetten. In totaal gaat het om 18 kinderen. De gemeente Delft heeft gekozen voor een 
eigen – enigszins vergelijkbare – interventieopdracht onder de titel “Baat bij preventie”. Twee JGZ-ver-
pleegkundigen gaan binnen deze opdracht nauw samenwerken met twee medewerkers van MEE. 

Inrichting van (zelf) organisatie 
Dat onze inrichting van de organisatie – in de vorm van Zelf Organiserende Teams (ZOT) – in de belang-
stelling staat bij collega-organisaties mag blijken uit de verzoeken om presentaties daarover te verzor-
gen. In januari 2019 hebben we daartoe de collega’s vanuit Gelderland een middag op bezoek gehad en 
meegenomen in de wijze waarop wij het zelf organiseren vorm en inhoud geven. Ook CJG Den Haag heeft 
gevraagd om een werkbezoek. 
Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het inrichten en vullen van de huishoudboekjes zodat elk team 
actuele informatie heeft die nodig is om daadwerkelijk zelf-organiserend aan de slag te kunnen gaan. 
 
De inrichting van de zelforganisatie vordert gestaag. Wel constateerden de teamcoaches begin dit jaar 
dat de teams erg druk zijn onder meer met de massavaccinatiecampagnes waardoor de ZOT-ontwikkeling 
(Zelf Organiserend Team) tijdelijk iets temporiseerde. Om de medewerkers en teams beter te laten om-
gaan met de ervaren drukte, heeft de organisatieadviseur een nieuwe workshop ontwikkeld met de pas-
sende titel “Druk met werk”.  ZOT moet immers gezien worden als integraal onderdeel van het reguliere 
werk en niet als iets naast het werk. 

 
Dashboard en Huishoudboekje 
Het hebben van een jaarplan en een begroting is natuurlijk mooi. Maar wat heb je daaraan als je gedu-
rende het jaar niet kunt volgen hoe we ervoor staan wat betreft productie, formatie, ziekteverzuim en 
realisatie van de plannen. Zelforganisatie lukt alleen goed wanneer je inzicht en overzicht hebt over 
deze zaken. Daarom is dit (na)jaar hard gewerkt aan het vormgeven van een zogenaamd dashboard dat 
de teams op basis van eigen HuisHoudBoekjes de benodigde informatie zal bieden. Het dashboard is eind 
2019 geïmplementeerd en – nadat de logincodes aan twee leden van elk team zijn toegekend – beschik-
baar gesteld. De organisatieadviseur heeft samen met de financieel adviseur alle teams uitleg gegeven 
over het dashboard en geadviseerd bij het gebruik en de interpretatie. 

 
Nieuwe medewerkers 
Onze gewijzigde aanpak omtrent werving en selectie van nieuwe medewerkers die we eind 2018 hebben 



ingezet, heeft zijn vruchten afgeworpen. Begin van dit jaar hebben we onze formatie daardoor op orde 
weten te brengen door een twintigtal nieuwe medewerkers te verwelkomen. 
 
Het inwerken van de 20 nieuwe medewerkers vroeg gedurende het eerste half jaar van 2019 (extra) tijd 
en inzet van de collega’s, waardoor er tijdelijk meer werkdruk ervaren werd mede ook in combinatie met 
de vaccinatiecampagnes die in diezelfde inwerkperiode moesten plaatsvinden. Het vooruitzicht was dat 
na de zomer, i.c. na de inwerkperiode, de werkdruk zou afnemen tot reële proporties en dat is op enkele 
uitzondering na ook grotendeels gelukt.  

 
Medewerkers Betrokken- en BevlogenheidsOnderzoek: JGZ beste werkgever 2019-2020 
Aan het eind van het tweede kwartaal hebben alle medewerkers van JGZ de gelegenheid gekregen om 
hun medewerkerstevredenheid te uiten. Dit kon door het invullen van de vragenlijst die behoort bij het 
Medewerkers Betrokken- en BevlogenheidsOnderzoek. Wij hebben Effectory benaderd om dit onderzoek 
uit te voeren en naar aanleiding van de resultaten een rapportage te schrijven. 
Medio juli hebben we – bestuurder en Management Team – de rapportage mogen ontvangen. Tijdens de 
presentatie van de resultaten werden wij blij verrast met het predicaat “Beste werkgever 2019-2020” 
met 1 ster. In september zijn de resultaten gedeeld met alle medewerkers, en met de Raad van Toe-
zicht. Naast het goede resultaat bieden de antwoorden op de openvragen handvatten en aanknopingspun-
ten om ons predicaat van Beste werkgever te behouden en zelfs nog te verbeteren. Daaraan gaan we ko-
mende jaren dan ook gestaag verder werken. De eerst stappen die daartoe gezet worden, betreffen de 
overleggen van de managers tezamen met de teamcoaches met de afzonderlijke teams om hun eigen 
teamresultaten te bespreken. Daarnaast zijn we vanaf september 2019 gestart met een intern nieuwsbul-
letin vanuit het Managementteam: “Actueel bij JGZ”. De bedoeling is op ons intranet (Compass) maande-
lijks een update te geven omtrent ontwikkelingen en besluiten. 

 
ICT-migratie 
Begin 2019 kondigden we aan dat een grootscheepse en belangrijke migratie van onze Informatie- & Com-
municatie Technologie (ICT) zou plaatsvinden. Deze migratie stond gepland rond medio april 2019 en be-
helsde zowel de wijziging in de (mobiele) telefonie als een totale vernieuwing van computers/laptops en 
serveromgeving. De migratie van de telefonie heeft – met een lichte vertraging – volgens planning plaats-
gevonden. 
 
In het weekend van 18 en 19 mei 2019 vond ‘eindelijk’ de grootscheepse en belangrijke migratie van 
onze Informatie- & Communicatie Technologie (ICT) plaats. Alle JGZ-medewerkers ontvingen een nieuwe 
laptop/tablet en waren daarmee aangesloten op de nieuwe snellere serveromgeving. Naast enkel kleine 
ongemakken waarvoor snelle oplossingen en verbeteringen gerealiseerd werden, was iedereen tevreden 
en blij.  

 
Toezichtvisie 
In zijn vergadering van 30 januari 2019 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zijn visie op toezicht houden 
vastgesteld. Het formuleren van een Toezichtvisie vormt een voorwaarde om te voldoen aan de Gover-
nancecode Zorg zoals deze door de brancheorganisaties in de zorg in 2017 is weergegeven. In tegenstel-
ling tot de oude stijl van toezicht houden op de bestuurder verwoordt de RvT de meer eigentijdse vorm 
van toezicht houden op de besturing van de organisatie. Deze stijl gaat dan ook uit van een wederzijds 
vertrouwen in elkaar enerzijds tussen de leden van de RvT onderling en anderzijds tussen de RvT, de be-
stuurder èn de organisatie. 
 

Cliëntenraad 
JGZ vindt de mening van de klant (cliënt) over de geboden zorg belangrijk. Om deze mening te vernemen 
hebben wij in het verleden – in navolging van intramurale zorginstellingen – een cliëntenraad samenge-
steld. De cliëntenraad is van grote toegevoegde waarde geweest voor JGZ en bood verfrissende en 
nieuwe ideeën vanuit het perspectief van de klant. Inmiddels, zijn er echter nieuwere, snellere metho-
den beschikbaar om de mening van de klant te vernemen. De huidige vorm van klantenparticipatie en in-
spraak via een formele raad lijkt daardoor niet meer goed te passen bij de huidige tijdsgeest en instru-
menten. Na gesprekken tussen de voorzitter van de RvT, de voorzitter van de Cliëntenraad en de be-
stuurder is daarom besloten om de Cliëntenraad op te heffen en de leden van de Cliëntenraad uit te no-
digen te participeren in een – nog te vormen – klantenpanel. 

 

Statuten en reglementen 
Naar aanleiding van de Governancecode Zorg 2017 heeft JGZ haar statuten herzien. Deze zijn op 10 april 



2019 bekrachtigd met het plaatsen van de handtekeningen door de voorzitter Raad van Toezicht en de 
notaris. Vervolgens zijn ook de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur geactualiseerd. 
Beide reglementen zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van juni 2019. De ko-
mende periode zullen ook de reglementen van de RvT-commissies nog onder de loep genomen worden. 
 
Vaccinaties 
De inhoudelijke inzet enerzijds van het Radermodel en anderzijds van de epidemioloog heeft geleid tot 
ons eerste inhoudelijk rapport over vaccineren en met name de vaccinatiegraad in de regio per ge-
meente. In de aanloop van de publicatie heeft onze epidemioloog tijdens een overleg van wethou-
ders/portefeuillehouders de eerste resultaten – op gemeenteniveau – gepresenteerd. Het uiteindelijke 
rapport presenteert de vaccinatiegraad zelfs op het niveau van het 4-cijferig postcodegebied. In overleg 
met de beleidsambtenaren van onze gemeenten hebben we het Vaccinatierapport op 18 april 2019 toege-
stuurd aan de wethouders en de gemeenteraden (griffies) van de H8-gemeenten.  
In vervolg op het vaccinatierapport (over het jaar 2017) heeft onze epidemiologie eind augustus een up-
date-rapport gemaakt met de vaccinatiegegevens over de jaren 2005 t/m 2018. Dit rapport is toege-
stuurd aan de ambtenaren die deel uitmaken van het H8-ambtenarenoverleg JGZ.  
 
Bij de opzet en inrichting van het vaccinatietraject hebben we lering getrokken uit een incident dat in 
oktober 2018 in Delft plaatsvond. Aan het eind van de groepsvaccinatie MEN ACWY in oktober 2018 in 
Delft vonden we 2 flesjes met gevriesdroogd component zonder de bijbehorende spuiten met oplosvloei-
stoffen. Al snel was duidelijk dat 2 pubers geïnjecteerd waren met vloeistof zonder vaccin. Na overleg 
met het RIVM hebben we vervolgens de 515 pubers opnieuw een menACWY-vaccinatie aangeboden. Over 
dit incident hebben we een artikel geschreven voor het Infectieziekten-bulletin. In april 2019 is dat arti-
kel geplaatst op https://magazines.rivm.nl/2019/04/infectieziekten-bulletin/vermindering-van-fouten-
bij-vaccinbereiding-een-kwestie-van.  

 
VWS-actieprogramma ‘Kansrijke start’ 
In september 2018 lanceerde het ministerie van VWS het actieprogramma ‘Kansrijke start’. Met dit pro-
gramma zet het ministerie in op lokale coalities tussen verschillende partijen (gemeenten en zorgaanbie-
ders) die betrokken zijn bij de eerste 1000 dagen van een kind. Het ministerie heeft deze periode opge-
deeld in 3 Actie(tijd)lijnen: Voor de zwangerschap; Tijdens de zwangerschap; en Na de geboorte. De drie 
GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer hebben zich na ont-
vangst van de impuls-brief van VWS aangemeld om in aanmerking te komen voor een (financiële) stimule-
ring. Uit de informatie die deze gemeenten daarop ontvingen, bleek dat de toe te kennen stimulering mi-
nimaal zou zijn en zeker niet voldoende om daarmee gezamenlijk als H8-gemeenten aan de slag te gaan. 
Daarnaast bleken de drie GIDS-gemeenten elk een eigen invulling aan de stimulering te willen geven. Dit 
neemt overigens niet weg dat wij onze zorg gedurende de eerste 1000 dagen van kinderen blijven bieden 
en dat we de in het actieprogramma beschreven (extra) activiteiten die wij – zonder VWS-stimulering – 
reeds realiseren, blijven continueren.  

 
Media-aandacht niet persoonlijk zien van jeugdigen in Zoetermeer 
Medio augustus werden we door een journalist benaderd naar aanleiding van een brief aan ouders van 
zo’n 350 kinderen in Zoetermeer. We hadden deze brief gestuurd om de ouders te informeren over het 
feit dat wij – als gevolg van een (tijdelijk) te kort aan artsenformatie – hun kinderen niet hebben kunnen 
zien tijdens het Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek (PGO). We hebben de vragen van de journalist – 
en in tweede instantie ook van de gemeente (wethouder en gemeenteraadsleden) Zoetermeer – goed 
kunnen beantwoorden. De betreffende kinderen zijn na de zomervakantie wel allemaal beoordeeld door 
een jeugdarts. Naar aanleiding van deze triage worden de kinderen die dat nodig hebben alsnog uitgeno-
digd om bij de ‘eigen’ jeugdarts op bezoek te komen.  

https://magazines.rivm.nl/2019/04/infectieziekten-bulletin/vermindering-van-fouten-bij-vaccinbereiding-een-kwestie-van
https://magazines.rivm.nl/2019/04/infectieziekten-bulletin/vermindering-van-fouten-bij-vaccinbereiding-een-kwestie-van


In het jaarplan van JGZ ZHW 2019 zijn verschillende ambities en doelen uitgesproken. Eén van deze doe-
len is een minimaal gelijk bereik en meer jeugd in zicht bij JGZ. In 2018 was de prioriteit hierbij om het 
leveren van Zorg Op Maat (ZOM) verder gestalte te geven. Bereik is dan niet alleen het zien van kinderen, 
maar ook het gezamenlijk concluderen dat een kind minder vaak een face-to-face consult nodig heeft. 
Het gevolg van deze manier van werken is dat de “oude” bereikdefinitie niet langer een goede weergave 
geeft van de praktijk. In 2018 hebben we daarom de definitie van bereik passend trachten te maken bij 
ontwikkelingen zoals Zorg op Maat en de landelijke ontwikkeling van de bereikdefinitie. In 2019 is deze 
doelstelling gecontinueerd en hebben wij de systemen dusdanig kunnen aanpassen dat deze nu ook aan-
sluiten op de nieuwe bereikdefinities van het Landelijk Professioneel Kader (LPK).  
Bereik hangt daarnaast nauw samen met het beschikbare personeel. Over 2018 en in een groot gedeelte 
van 2019 hebben wij als organisatie nog te kampen gehad met een tekort aan artsen en verpleegkundi-
gen. Een tekort dat ook landelijk speelt op de jeugdgezondheidszorg. Dankzij onze wervingscampagne en 
de extra effort die er door al ons bestaande personeel geleverd is hebben wij gaandeweg het jaar dit gat 
grotendeels kunnen dichten en zijn wij op papier weer op vrijwel volledige bezetting. Er wordt hierbij 
bewust onderscheid gemaakt tussen de formatie op papier en de werkelijk beschikbare formatie, want in 
verband met een aantal langdurig zieken en een relatief hoog aantal zwangerschappen is er wel nog 
sprake van druk op de actieve formatie. Zodoende is er in verscheidene gemeenten nog steeds sprake van 
een aantal achterstanden. Wel bezien wij een positieve ontwikkelingen in onze dagelijkse werkzaamhe-
den, waardoor wij vanaf 2020 ook weer in staat zijn om beter in te gaan spelen op de behoefte van ons 
cliënten en op ontwikkelingen in de samenleving. Om innovatief te werk te gaan moet er immers wel tijd 
zijn om de innovatie te bedenken en/of uit te voeren. Deze tijd begint nu langzaamaan weer beschikbaar 
te komen.    
In het Basispakket Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar is wettelijk vastgelegd welke zorg er op welk mo-
ment aan kinderen in Nederland moet worden geboden. JGZ biedt deze basiszorg in de acht gemeenten 
in de regio Zuid-Holland West. Het Basispakket omvat alle reguliere contactmomenten voor kinderen in 
de leeftijd van 0 – 18 jaar, evenals prenatale zorg die gericht is op ondersteuning van aanstaande ouders 
op het ouderschap.  
De uitvoering van de contactmomenten vindt plaats op JGZ-locaties (zuigelingen, peuters en 5-jarigen), 
op scholen (groep 7, klas 2 en het jongerencontactmoment op 15-16-jarige leeftijd) en tijdens huisbezoe-
ken (met name in de zuigelingenperiode).  
 

Toelichting op de informatie in deze rapportage 
• In deze rapportage zijn de realisatiecijfers opgenomen van de reguliere contactmomenten.   

Er is gebruik gemaakt van de 6 nieuwe leeftijdscategorieën conform het LPK: Zuigelingen 4 – 7 da-

gen, Zuigelingen 2 weken tot 6 maanden, zuigelingen 7 tot 12 maanden, kinderen van 1 – 4 jaar en 

de schoolgaande leeftijd (4 – 12 jaar & 12 – 18 jaar).  

• Bij iedere leeftijdscategorie is gekeken hoeveel van deze kinderen minimaal 1x in de rapportageperi-

ode van het afgelopen jaar (periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019) gezien zijn. 

Ten opzichte van het totaal aantal kinderen wat in deze periode behoorde tot de leeftijdscategorie.  

• LET OP!!! Door de grotere tijd tussen contactmomenten bij de laatste drie leeftijdscategorieën is 

het normpercentage anders. In verband met de selectie die rekening houdt met alle kinderen in die 

categorie, maar het feit dat wij maar een gedeelte van deze kinderen in één jaar zien.   

 
Dit wil zeggen dat alle kinderen behorende bij de leeftijdsgroep als doelgroep worden gezien. (Bij de 

12-18 zijn dat dus alle kinderen die in leeftijd tussen de 12 en de 18 jaar zaten afgelopen boekjaar.) 

Het normbereik is hoeveel kinderen wij in theorie kunnen zien die zich op een leeftijd bevinden van 



één van de contactmomenten. Omdat dit er in 4–12 en 12–18 maar een paar zijn, is hier het normbe-

reik lager, want de overige kinderen zullen wij bij de reguliere gang van zaken niet zien in dat jaar. 

• Tevens is opgenomen hoe hoog het percentage verschenen contacten versus niet verschenen contac-

ten met/zonder bericht is per levensperiode (baby, dreumes/peuter, basisschool en middelbaar). Het 

gaat hierbij om het totaal aantal contactmomenten in de betreffende periode. Bij groep 7 en klas 2 

is dit percentage niet meegenomen, omdat de kinderen uit de klas gehaald worden en er slechts zeer 

sporadisch sprake is van niet verschenen (bijvoorbeeld bij ziekte).  

• De percentages onderzoek op indicatie zijn afgeleid van het totaal aantal contactmomenten en zijn 

uitgesplitst naar onderzoeken op onze eigen locaties en huisbezoeken.  

• Tot slot is het aantal doorverwijzingen opgenomen, met de uitsplitsing naar wie is doorverwezen. 

Het betreft het totaal aantal doorverwijzingen, waarbij één kind naar meerdere hulpverleners kan 

zijn doorverwezen.  

• Vanzelfsprekend gaan we graag met de afzonderlijke gemeenten in gesprek over de achtergrond en 

de onderbouwing van de cijfers per gemeente.  

De gerapporteerde cijfers geven een beeld van aantallen kinderen en contactmomenten. De totale zorg 

die JGZ-professionals dagelijks aan ouders en kind verlenen is niet alleen in cijfers te vatten. Deze 

bestaat uit ondersteuning en begeleiding van de ouders, screening en onderzoek van de kinderen en 

jongeren, overleg met andere instanties en hulpverleners, doorverwijzen naar deze instanties of het 

team van het sociaal domein enz. Kortom de in deze rapportage gezette informatie is slechts een 

gedeelte van de werkzaamheden en informatie waar JGZ dagelijks mee aan de slag is.  

 

Zoals vermeld in het jaarplan JGZ ZHW was het doel voor 2019 een continuatie van 2018, om een 

minimaal gelijk gebleven bereik te realiseren en daarnaast meer jeugd in zicht te krijgen, t.o.v. het jaar 

2017. Rapportage van het bereik vindt plaats conform de bereikdefinitie van het NCJ en in de zes 

leeftijdscategorieën zoals benoemd in het LPK. De zes leeftijdscategorieën staan hieronder uiteengezet.  
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Totaal 96,0% 97,6% 91,4% 87,4% 30,6% 23,2% 

Delft 96,1% 97,6% 90,7% 87,6% 31,1% 25,5% 

Leidschendam-Voorburg 
95,1% 

96,8% 

90,4% 

83,0% 28,1% 28,3% 

Midden-Delfland 93,4% 98,3% 95,9% 94,4% 32,6% 24,7% 

Pijnacker-Nootdorp 97,4% 97,7% 92,8% 87,1% 29,8% 4,1% 

Rijswijk 93,9% 97,4% 85,7% 84,2% 27,2% 18,0% 

Wassenaar 97,5% 96,0% 93,2% 87,7% 23,4% 26,5% 

Westland 96,9% 98,4% 92,8% 89,8% 32,9% 27,1% 

Zoetermeer 96,4% 97,2% 92,1% 88,0% 33,1% 24,0% 

 

 



Ter onderbouwing en uitleg zullen kort de verschillende categorieën en hun bereik worden uitgelegd. De 

categorie 4 – 7 dagen is een hele korte, maar wel een hele belangrijke. Hierin vindt namelijk de 

Neonatale-Gehoor-Screening plaats. Desondanks is het bereik van deze doelgroep op papier niet op de 

norm, dit heeft er simpelweg mee te maken dat wij niet in staat zijn om voor dag 7 altijd de NNGS 

geregeld te hebben. De voornaamste reden hiervoor is dat kinderen eerst aangegeven moeten worden bij 

de gemeente alvorens ze in ons systeem verschijnen. Deze aangifte moeten de ouders binnen 3 

werkdagen regelen, maar daar zit ook direct de vertraging, want wanneer een kind voor het weekend 

geboren wordt dan is pas de woensdag erop bijvoorbeeld de aangifte geregeld en zijn we al 5 dagen 

verder. Hierdoor is het onmogelijk om tijdig een contactmoment in te plannen. 

De tweede categorie van 2 weken tot 6 maanden bevat het zuigelingenhuisbezoek en de eerste afspraken 

op het consultatiebureau. Deze categorie bevat een bereik percentage dat in alle gemeente op peil is. 

Wat betreft het aantal contactmomenten is dit ook de leeftijdscategorie waarin de grootse concentratie 

van momenten zich bevindt. 

    

De Categorie van 7 tot 12 maanden bevat maximaal 3 contactmomenten. Dit is veelal een periode waarin 

de eerste gemotiveerde afwijkingen van het reguliere contact plaatsvinden. Bereik-technisch blijft deze 

groep vooralsnog wel iets achter op de norm van 95%. De reden hiervoor is onder andere terug te vinden 

in de afwijking op de drie reguliere contactmomenten die hier voorheen stonden. Dat wil zeggen dat door 

de komst van de ZOM-werkwijze en de aanpassingen in het aantal uitgevoerde contactmomenten 

kinderen soms niet of net iets later gezien kunnen worden binnen deze leeftijd. (Denk hierbij aan een 

vaccinatie die vervroegd is naar 5 á 6 maanden en het eerstvolgende contactmoment wat dan pas weer 

plaatsvindt bij het volgende moment met vaccinatie, wat net na 12 maanden kan zijn.  

 

Categorie 1 – 4 jaar is onveranderd t.o.v. de oude bereik methodiek qua parameters. In de tweede helft 

van 2019 moet er goed gekeken worden of alle kinderen binnen het juiste tijdsbestek worden gezien 

en/of er duidelijk geregistreerd wordt wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een contactmoment. 

Dit om het bereik zo kloppend mogelijk te houden en een goede weerspiegeling van de praktijk te zijn.  

De laatste twee categorieën betreffen de 4 tot 12-jarigen en de 12 tot 18-jarigen. Bij de 4 tot 12-jarigen 

zijn dit nog twee contactmomenten op onze locaties (4,3 jaar en groep 2) en één contactmoment met de 

schoolverpleegkundige. Tussen de 12 en 18 jaar zijn dit de contactmomenten met de verpleegkundigen in 

de tweede klas en het JCM. Het bereik in deze twee categorieën ligt beneden de norm. De oorzaak 

hiervoor lijkt een combinatie van factoren te zijn. Bij de 4-12 blijft de werkelijke realisatie enkele 

procenten achter op de te verwachten realisatie. Dit hangt samen met een tweetal redenen, allereerst 

het aantal kinderen/ouders dat ervoor kiest om niet gebruik te maken van het contactmoment, 

gemiddeld is dit z’n 5% á 6% van de opgeroepen kinderen. Daarnaast speelt ook de aanname van het grote 

aantal nieuwe medewerkers een rol, dat wil zeggen dat sommige reguliere oproepen van de PGO1 & PGO 

2 verschoven zijn naar de tweede helft van het schooljaar (begin 2020), omdat dit logistiek gezien beter 

uitkwam. Zodoende is er sprake van een lagere realisatie in 2019 dan verwacht, maar deze wordt 

grotendeels nog ingelopen voor de zomer.  Dat gezegd hebbende is er wel sprake van een laag bereik, 

met name in de 12-18 is dit problematisch.  

 



Bereikcijfers 12-18 jaar 

Aangaande het JCM wil dit zeggen dat de meeste CM gepland staan om uitgevoerd te worden in de eerste 

helft van 2020. Dit omdat er een nieuwe digitale variant van de vragenlijst beschikbaar is gekomen vanaf 

einde 2019. Zodoende is er met een hoop van de afspraken gewacht totdat deze beschikbaar zou zijn. 

Naar verwachting zal dus tegen de zomer het bereik hierbij weer bijgetrokken zijn. Het bereik in de 

doelgroep 12 jaar tot 18 jaar is in 2019 lager dan de streefwaarde uit 2017. Er is vastgesteld dat de alle 

kinderen in deze leeftijdscategorie twee contactmomenten is aangeboden, conform het landelijk 

professioneel kader. Echter, hiermee zijn niet alle kinderen bereikt in het boekjaar 2019.  

 

Allereerst constateert JGZ dat circa 10% van de doelgroep afziet van deelname aan de contactmoment. 

Hierbij is een toename zichtbaar van schoolgaande kinderen in de JGZ regio, die woonachtig zijn in Den 

Haag. Daarnaast is sprake geweest van incidentele uitval van JGZ professionals, met name in het najaar 

van 2019. Hierdoor zijn de aangeboden en geplande contactmomenten verplaatst naar 2020, met als doel 

deze tot uitvoering te brengen voor de zomervakantie 2020. Op basis van deze omstandigheden was de 

verwachting dat het bereik in 2020 sterk zou verbeteren. 

 

Inmiddels is sprake van een coronavirus pandemie, die ook van grote invloed is op de dienstverlening van 

JGZ. Per 16 maart 2020 is de preventieve zorg voor schoolgaande kinderen stilgelegd tot minimaal 3 mei 

2020. Het is nog uiterst onzeker of in mei 2020 de zorg weer opgestart kan worden. Ook zal nader 

bepaald moeten worden welke preventieve zorg nog aangeboden gaat worden aan de schoolgaande 

kinderen die in het voorjaar 2020 niet gezien kunnen worden. De verwachting is dat de bereikcijfers niet 

naar het gewenste niveau zullen in 2020, als gevolg van deze pandemie. 

 

Invloed COVID-19 op bereik in 2020 

Ook op het gebied van de andere doelgroepen heeft de coronavirus pandemie invloed. Als gevolg van de 

maatregelen die op zondag 15 maart 2020 zijn afgekondigd door de Nederlandse overheid, heeft JGZ op 

16 maart 2020 de dienstverlening afgeschaald tot het minimale niveau. Dit minimale niveau ziet er op 

toe dat het vaccinatieprogramma met bijbehorende screeningsconsulten worden voortgezet, dat hielprik 

en gehoorscreening doorgang vindt en dat kwetsbare kinderen en gezinnen (op afstand) bereikt blijven 

worden. Hierdoor neemt de dienstverlening in het basispakket voor de doelgroepen van 0 tot 4 jaar af 

met 40% en in de doelgroepen van 4 tot 18 jaar met 95% af. 

 

Vergelijking 2017 & 2019 

Met oog op het doel om een minimaal gelijk gebleven bereik in 2019, t.o.v. 2017, kan geconcludeerd 

worden dat gemiddeld genomen er sprake is van een vergelijkbaar bereik als in 2017 over de gehele H8, 

in de leeftijdscategorieën tot 4 jaar. Dat wil zeggen dat voor de leeftijdscategorieën tot 4 jaar er 

vooralsnog voldaan is aan het inhoudelijke convenant doel.   

Het bereik op de leeftijdsgroepen 4-12 jaar en 12-18 zijn echter lager in 2019 dan in 2017. Dit is iets 

waar voor ons dus nog de nodige inhoudelijke werkzaamheden liggen om eind 2021 te kunnen voldoen 

aan het inhoudelijke convenant doel. Zodoende was het plan in 2020 dat er dus extra inzet gepleegd zou 



worden op deze twee leeftijdscategorieën, daar waar het mogelijk en nodig was. In verband met de 

ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus is dit echter onzeker en niet te plannen vooralsnog. 

  Bereik percentages 2017 vs 2019 
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Delft 95,3% 96,1% 97,7% 97,6% 91,8% 90,7% 87,1% 87,6% 33,0% 31,1% 33,6% 25,5% 

Leidschendam-
Voorburg 

97,4% 95,1% 97,1% 96,8% 93,2% 90,4% 81,9% 83,0% 28,9% 28,1% 31,4% 28,3% 

Midden Delf-
land 

97,7% 93,4% 100,0% 98,3% 95,2% 95,9% 89,4% 94,4% 31,4% 32,6% 22,2% 24,7% 

Pijnacker-Noot-
dorp 

97,3% 97,4% 98,1% 97,7% 95,1% 92,8% 81,5% 87,1% 31,1% 29,8% 20,5% 4,1% 

Rijswijk 95,0% 93,9% 97,5% 97,4% 92,0% 85,7% 83,0% 84,2% 28,7% 27,2% 20,3% 18,0% 

Wassenaar 97,4% 97,5% 96,0% 96,0% 88,0% 93,2% 83,4% 87,7% 25,9% 23,4% 26,3% 26,5% 

Westland 95,9% 96,9% 98,0% 98,4% 94,5% 92,8% 89,7% 89,8% 37,2% 32,9% 36,6% 27,1% 

Zoetermeer 95,6% 96,4% 97,8% 97,2% 94,0% 92,1% 86,8% 88,0% 34,5% 33,1% 29,6% 24,0% 

 

Naast bereik kijkt JGZ ook naar de hoeveelheid afspraken waarbij men de eerste keer direct is 

verschenen en hoeveel no-shows er zijn met of zonder bericht. Dit wordt gedaan in het kader van 

efficiëntie. Wanneer iemand namelijk direct verschijnt bij de eerste oproep dan hoeft er niet nog een 

keer opgeroepen te worden en is er voor zowel de ouder/het kind als JGZ het minste werk. Percentueel 

gezien ziet het overzicht van verschenen, niet verschenen met bericht (nvmb) en niet verschenen zonder 

bericht (nvzb) er als volgt uit: 

 



 

 

Gemeente Afgezegd Geweigerd NVMB NVZB Verschenen 

Delft 3,2% 0,1% 6,4% 2,0% 88,4% 

Leidschendam-Voorburg 3,5% 0,1% 6,5% 1,6% 88,3% 

Midden-Delfland 3,7% 0,0% 6,8% 1,2% 88,4% 

Pijnacker-Nootdorp 3,2% 0,0% 6,7% 1,4% 88,7% 

Rijswijk 5,6% 0,1% 8,1% 2,6% 83,7% 

Wassenaar 2,0% 0,0% 5,5% 1,5% 90,9% 

Westland 2,6% 0,0% 5,9% 1,3% 90,1% 

Zoetermeer 3,3% 0,1% 6,8% 2,0% 87,9% 

 

Nvmb betreft de contactmomenten die door ouders (telefonisch) zijn afgezegd. Het merendeel van deze 

afzeggingen vindt ruim voor de betreffende afspraak plaats. Op deze tijden worden opnieuw kinderen 

gepland. Een deel van de afspraken wordt echter kort van tevoren afgezegd en dan is het niet altijd 

mogelijk om alsnog kinderen op de vrijgekomen tijd in te plannen.  

Nvzb betreft afspraken waarbij ouders niet aanwezig zijn met hun kind op de afgesproken datum en tijd. 

Bovenstaand overzicht is vrijwel in lijn met verwachting en bevat slechts 1 bijzonderheid. Dit is het 

percentage verschenen van de gemeente Rijswijk. In Rijswijk zien we dat slechts 83% verschenen is bij de 

eerste oproep. Dit is relatief gezien vrij laag en we zien dat het aantal afspraken dat is afgezegd door ons 

en het aantal afspraken dat door ouders/kinderen (tijdig) is afgezegd best hoog ligt. Dit heeft 

uiteindelijk voor de nodige extra werkzaamheden gezorgd aangaande de planning van de afspraken. Tijd 

welke dus eigenlijk ook aangewend had kunnen worden om meer kinderen te zien. Zodoende wordt er 



gekeken wat de reden is dat er veel door ons is afgezegd in Rijswijk en ook veel verplaatst is door ouders 

zelf. Zodat we dit mogelijk kunnen voorkomen in de toekomst.  

   

Vergelijking 2017 & 2018 

Ten opzichte van de twee voorgaande jaren is er geen noemenswaardig verschil te zien. Dat wil zeggen 

dat er sprake is van verschillen, maar deze zijn niet significant. In percentages zien we de gemiddelde 

verschijningsgraad over de laatste drie jaar wel toenemen. Van een gemiddelde van 84% in 2017, naar 

86% in 2018 en 88% in 2019. Er is niet met zekerheid te zeggen of dit toeval is of dat er sprake is van een 

trend. Daarom zullen wij ons ook in 2020 weer blijven inzetten op het contact en de relatie met onze 

klanten, opdat het aantal CM dat direct verschijnt hopelijk weer kan stijgen.       



Over de loop van het jaar verricht JGZ meer dan 200.000 consulten binnen het reguliere zorgpad van 

kinderen. Naast de reguliere contactmomenten is er soms ook reden om een kind of ouders op een 

afwijkend of extra moment te zien of te spreken. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt 

van consulten op indicatie (OI). Deze ad-hoc contactmomenten zijn bedoeld om extra tijd en aandacht te 

kunnen geven daar waar het nodig is, maar ook om af te kunnen wijken van het reguliere zorgpad. OI 

wordt daarom ook gebruikt om ZOM te kunnen leveren aan kinderen en ouders en is een inherent 

onderdeel van onze klantgerichte werkwijze. 

 Aantal & percentage OI & huisbezoek 
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Delft 3,5% 269 121 45,0% 19,9% 911 121 11,7% 

Leidschendam-
Voorburg 

4,2% 265 109 41,1% 19,5% 721 109 13,1% 

Midden-Delfland 5,1% 69 44 63,8% 16,5% 159 44 21,7% 

Pijnacker-Nootdorp 
2,5% 119 21 17,6% 15,9% 506 21 4,0% 

Rijswijk 2,0% 113 52 46,0% 15,7% 531 52 8,9% 

Wassenaar 3,9% 57 63 110,5% 18,0% 167 63 27,4% 

Westland 2,5% 245 122 49,8% 18,0% 1.039 122 10,5% 

Zoetermeer 3,8% 400 82 20,5% 20,2% 1.361 82 5,7% 

Totaal 3,3% 1.537 614 39,9% 18,4% 5.395 614 10,2% 

 

Voor de leeftijdscategorieën 0-1 en 1-4 jaar ziet de verdeling van het aantal OI ten opzichte van het 

totaal aantal contactmomenten er zoals hierboven uit. Het relatief lage aantal (tussen de 2,0% en 5,1%) 

OI in de leeftijdsgroep 0-1 jaar is vanwege het grote aantal reguliere contactmomenten dat beschikbaar 

is in deze eerste levensfase. Omdat er al veel reguliere momenten van contact zijn is er minder behoefte 

en noodzaak aan extra of afwijkende momenten. In de leeftijdscategorie 1-4 is zichtbaar dat in 

gemiddeld één vijfde van de gevallen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot OI. Dit omdat er 

minder reguliere contactmomenten zijn in deze leeftijdscategorie en er een langere tijd tussen de 

reguliere momenten in zit. Bij een afwijkende zorgbehoefte is men dan ook eerder genoodzaakt om 

gebruik te maken van een OI.  

Het aantal huisbezoeken dat is ondernomen staat zowel in absolute getallen als percentueel uitgedrukt. 

Bij de leeftijdsgroep 0-1 jaar is het percentage huisbezoeken hoog in sommige gemeenten, terwijl dit bij 

de 1 tot 4-jarige gemiddeld op z’n 10% ligt. Het totaal aantal OI’s is niet noemenswaardig gestegen, maar 

relatief stabiel, bij de 0-1 jaar is echter wel zichtbaar dat een groter aandeel nu uit huisbezoeken 



bestaat. Het in sommige gemeente relatief zeer hoge aantal huisbezoeken bij de 0-1 jaar is zowel een 

positieve ontwikkeling als een punt van zorgen. Positief omdat het getuigt van maatwerk en een meer 

cliëntgerichte aanpak. Negatief omdat het ook kan duiden op grotere mate van problematiek bij 

gezinnen en dat het nodig is en omdat het ook zeer veel extra tijd kost van de professionals t.o.v. de 

reguliere contactmomenten. Zodoende is het voor ons als JGZ belangrijk om altijd de afweging te maken 

wanneer een huisbezoek de juiste keuze is en wanneer niet. Want ondanks dat het veel duidelijkheid kan 

verschaffen over de situatie van het kind en de thuis- en/of gezinssituatie, kan de benodigde 

hulpverlening ook al geboden zijn met bijvoorbeeld een telefonisch contactmoment of een kort consult 

op locatie. Een OI welke minder tijd- en arbeidsintensief is.  

 

In de leeftijdscategorieën van 4-12 jaar en van 12-18 jaar is er vrijwel geen sprake meer van 

huisbezoeken. Het aantal OI’s in deze leeftijdscategorie is ook aanzienlijk kleiner en minder 

voorkomend. Wel is er een bijzondere ontwikkeling geweest afgelopen jaar aangaande de kinderen van 

12-18 jaar. Om specifiek te zijn in het JCM. Hierbij heeft namelijk de vragenlijst, welke wordt 

afgenomen in de klassen, een behoorlijke update gehad. Naast dat deze gedigitaliseerd is, is hij ook 

Smart gemaakt. Dit houdt in dat van de originele meer dan 280 vragen hij nu is teruggebracht naar iets 

meer dan 70 vragen. Waarbij het document rekening ermee houdt dat als er op een bepaalde manier 

wordt geantwoord er automatisch vervolgvragen bijkomen. Op deze wijze is de vragenlijst voor de 

kinderen sneller af te ronden en ook veel meer van toepassing op de persoonlijke situatie van de invuller. 

Iets wat de daadwerkelijkheid hoeveelheid ingevulde vragenlijsten hopelijk ten goede zal komen. 

Vooralsnog weten we dit nog niet, wat de wijziging is pas in oktober 2019 doorgevoerd, waardoor hier 

nog geen definitieve uitspraken over te doen zijn.   

 

 

 

 



Bij JGZ kunnen ouders terecht voor vrijwel alles wat met kinderen te maken heeft, van alledaagse vragen 

tot grote zorgen, wij willen er voor iedereen zijn. Bij zowel alledaagse vragen als grote zorgen komt het 

voor dat wij niet zelf kunnen voorzien in een antwoord of oplossing, maar dat hier een andere expertise 

of kennis voor benodigd is. Wanneer dit nodig is dan verwijzen wij ouder/kind door. Het signaleren van 

ontwikkelingen en zaken bij kinderen en hun ouders is één van de primaire taken van JGZ. Een 

signalering en een eventuele verwijzing die hieruit voortvloeit kan voorkomen bij alle leeftijdsgroepen en 

over verschillende onderwerpen gaan. In de tabellen die onder bijlage 1 staan is een gedetailleerd 

overzicht neergezet van alle verwijzingen per gemeente. In de verschillende leeftijdsgroepen hebben wij 

in 2019 geen bijzonderheden gevonden, anders dan de reguliere verdeling zoals deze de laatste paar 

jaren zichtbaar is. Bij 0-1 wordt er met name verwezen naar de “Radioloog” (voor mogelijke 

heupdysplasie) en de “Fysiotherapeut” (houdingsafwijkingen). Bij 1-4 met name de “Oogarts” (naar 

aanleiding visustest 3,3 jaar), “Logopedie” (voor taal-spraakontwikkeling) en een groot aantal VVE-

verwijzingen. Bij 4-19 zijn de verwijzingen in het eerste contactmoment (groep 2) nog veelal naar de 

“Oogarts”. In de daaropvolgende contactmomenten, groep 7 en klas 2, is er meer sprake van een context 

afhankelijke verdeling. Hierbij zijn de “huisarts” (voor uiteenlopende zaken) en “diëtist” (overgewicht 

e.d.) wel nog relatief vaak van toepassing.  

 

Door middel van het verrijkte van Wiechen onderzoek op 2-jarige leeftijd wordt er vastgesteld of een 

kind in aanmerking komt voor extra inzet op logopedie. In onderstaande tabel is te zien hoeveel 2-jarige 

contactmomenten er hebben plaatsgevonden waarbij een Van Wiechen onderzoek is afgenomen. Hier zijn 

geen bijzonderheden in te vinden.  



 

Niet alle 5-jarigen worden standaard meer opgeroepen voor een preventief logopedie spreekuur. In 

plaats daarvan wordt er al enige tijd gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan de ouders en kinderen 

meegegeven wordt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst wordt er een consult ingepland 

indien nodig, waaruit dan blijkt of vervolgstappen noodzakelijk zijn.  

6% 5% 1% 3% 7% 4% 3% 5%

379 354 89 274 321 100 541 542

Preventieve logopedie 2-jarigen 

% Eerste fase diagnostiek Aantal contactmomenten 2 jaar



 

Ten opzichte van 2018 zien we bij de preventieve logopedie 5-jarige een substantieel lager percentage 

vervolgafspraken bij alle gemeenten. Dat wil zeggen dat het bij sommige gemeenten zelf gehalveerd is. 

Bij het vorige halfjaar zag het er als volgt uit:  

Preventieve Logopedie 
5-jarigen 

Logopedie vervolg 2018 % 

 
Verschil t.o.v. 2018 in 

%-punten 

Delft 38% -12% 

Leidschendam-Voorburg 37% 
-5% 

Midden-Delfland 51% -13% 

Pijnacker-Nootdorp 72% -46% 

Rijswijk 67% -31% 

Wassenaar 44% -10% 

Westland 50% -18% 

Zoetermeer 62% -23% 

 

Het bereik bij de 5-jarige leeftijd definiëren we als: het percentage kinderen waarvan de vragenlijst in 

de rapportageperiode (1 januari 2019 tot en met 31 december 2019) ingevuld is in de betreffende 

leeftijdscohort, dat wil zeggen in de leeftijd van 4,9 en 5,9 jaar. De leerlingenlijsten van de scholen 

bepalen hoe groot de doelgroep (roze) van de betreffende leeftijdscohort is. De paarse kolom geeft aan 

hoeveel procent van de vragenlijsten ingevuld zijn. De grijze kolom geeft aan hoeveel procent van de 

leerlingen verschenen zijn voor een preventief logopedisch consult rond de leeftijd van 5 jaar.  

26%
32%

38%
26%

36% 34% 32%
39%

72%

41% 43%

82%
70%

44%

91%

68%

828 690 293 606 531 211 1.117 1.294

Bereik preventieve logopedie 5-jarigen

Logopedie vervolg % Gezien (% bereik) Doelgroep



De lagere hoeveelheid 5-jarigen die een vervolgconsult nodig heeft is grotendeels afkomstig van de 

nieuwe werkwijze aangaande logopedie die in 2015 is ingevoerd. In 2019, 5 jaar later, plukken we daar 

de vruchten van. Door de triage methodiek hebben we ervoor gezorgd dat er een significant minder 

aantal vervolgonderzoeken noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of een kind logopedie behoeft. Wij 

verwachten dan ook dat de realisatie in 2020 vergelijkbaar zal zijn. 

 

In iedere gemeente worden één of meerdere inloopspreekuren gepland waar ouders kunnen binnenlopen 

voor vragen. Gemiddeld is er op iedere JGZ-locatie een inloopspreekuur van 1 uur per week. Daarnaast is 

JGZ Iedere ochtend (8:30 - 12:30) telefonisch bereikbaar voor inhoudelijke vragen over de gezondheid en 

opvoeding van kinderen. Deze vragen worden beantwoord door een jeugdverpleegkundige.  

In onderstaand overzicht staan de leeftijden van de kinderen waarover de vragen gesteld zijn en de 

aantallen. 

 

Zowel relatief als absoluut gezien werden de meeste vragen gesteld over de kinderen tussen de 0-1 jaar. 

Met name over gedrag, Voeding en gewicht. Op de inloopspreekuren bleek ook het overgrote merendeel 

van de contacten te gaan over gewicht/groei. In Bijlage 3 staat een gedetailleerd overzicht van alle 

onderwerpen die behandeld zijn in de inloopspreekuren en de telefonische spreekuren.  

 

Prenatale zorg wordt ingezet als aanstaande ouders reeds voor de geboorte begeleiding en ondersteuning 

nodig hebben bij de voorbereiding op het aanstaande ouderschap. De begeleiding wordt uitgevoerd door 
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gespecialiseerde jeugdverpleegkundigen die ook Stevig Ouderschap uitvoeren. Zij ondersteunen de 

aanstaande ouders bij zowel praktische zaken (huisvesting, financiën, etc.) als bij gezond zwanger zijn 

en welke veranderingen zullen plaatsvinden bij de geboorte van hun kind. 

 

Het begrote aantal trajecten prenatale zorg is gebaseerd op 2% van het aantal geboorten in de 

betreffende gemeente. De werkelijke realisatie is in de meeste gemeenten lager dan wat begroot is.  

De realisatie is in Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer nog lager dan verwacht. Dit is in 

MD en PND omdat er simpelweg geen aanmeldingen zijn geweest. In Zoetermeer is dit een combinatie 

van het uitblijven van interesse en de bezetting van de Stevig Ouderschap verpleegkundigen, welke ook 

hun tijd hebben ingezet voor de restinzet op het project Doorzorg. De uiteindelijke realisatie in 

Zoetermeer is slechts 2 van de verwachtte 24, omdat dit niet strookt met de verhalen die wij van de 

verpleegkundigen zelf hebben ontvangen, wordt er nu nader bekeken waar het verschil vandaan komt. 

Registratie, aanwas, verwerking of iets anders.   

 

 

In Bijlage 2 staan de grafieken die de vaccinatiegraad laten zien van kinderen woonachtig in de regio 

Zuid-Holland West. De cijfers zijn afkomstig uit de rapportage van het RIVM: ‘Vaccinatiegraad en 

jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018.’ Deze rapportage is gezamenlijk met onze eigen 

data gebruikt om tot de gegevens in de bijlage te komen.  

 

De grafieken in Bijlage 2 gaan over volledig gevaccineerde kinderen per leeftijdscohort: kinderen geboren 

in 2016 die alle vaccinaties van de zuigelingen- en peuterleeftijd gehad hebben, kinderen geboren in 

2013 die de 4-jarige vaccinaties gehad hebben, kinderen geboren in 2008 die de 9-jarige vaccinaties 

hebben gehad, meisjes geboren in 2004 die de HPV-vaccinaties hebben gehad en een overzicht van alle 

kinderen geboren in 2004 die de MEN ACWY vaccinatie hebben gehad. 

RIVM: “Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het RVP 

krijgt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de 
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meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Voorlopige cijfers voor jongere 

kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. De landelijke vaccinatiegraad van HPV 

(baarmoederhalskanker) is met 45,5 procent gelijk gebleven aan het jaar ervoor, en lijkt voor jongere 

meisjes ook toe te nemen. De voorlopige landelijke vaccinatiegraad van de nieuwe meningokokken 

ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent)”. 

Binnen onze eigen regio’s zien wij een vergelijkbare trend. Bij de (zeer) jonge kinderen zien wij wat lijkt 

op een stijging in het percentage vaccinaties, maar op dit moment is het nog te vroeg om hierover 

duidelijke conclusies te trekken. Wel blijven wij ons inzetten op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad 

en zijn daarom ook begonnen met een nieuwe gewaarwordings- en communicatiecampagne onder de 

slogan: “Een Prik? Kom maar op!” 

 

In 2019 is de uitvoer van het RVP verzorgt door JGZ, maar nu onder de verantwoording van de individuele 

gemeenten. Conform de verankering van het RVP in de WPG per 1 januari van 2019.   

Daarnaast is het afgelopen jaar het MenACWY cohort 2014 afgerond. Hierbij is door heel de H8 gemiddeld 

79% van alle kinderen opgeroepen en gevaccineerd. Een mooi resultaat wat wij gezamenlijk hebben 

behaald en waarvoor wij nogmaals onze lof willen uitspreken naar alle betrokken professionals. Dit heeft 

namelijk naast het reguliere werk en de reguliere vaccinaties plaatsgevonden, ondanks dat er ook sprake 

was van de laatste naweeën van het personeelstekort.  

 

 



Met ingang van 1 januari 2018, bij ingang van het nieuwe convenant, zijn de activiteiten van het 

Programma op Maat op een nieuwe wijze gecategoriseerd. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen 

producten welke behoren tot het basispakket JGZ “flexibel” en de aanvullende diensten van het 

Programma op Maat. Hierbij zijn de activiteiten inhoudelijk niet gewijzigd, maar de aanvraag en 

verantwoordingsstructuur is hiermee wel vereenvoudigd. Zodoende zijn Bemoeizorg, toeleiding-VVE, 

Onderzoek bij Ziekteverzuim, Participatie Netwerkbijeenkomsten en Groepsvoorlichting nu onder BTP 

Flexibel geschaard en een inherent onderdeel van de basis subsidieverantwoording.    

 

Bemoeizorg wordt ingezet op het moment dat kinderen/gezinnen zorgmijdend zijn en dit door JGZ 

opgemerkt wordt, doordat zij vaak of consistent niet verschijnen op reguliere contactmomenten. 

Daarnaast wordt Bemoeizorg ingezet wanneer wij signalen ontvangen vanuit andere organisaties en 

ketenpartners. 

 

 

Over de loop van 2019 is Bemoeizorg conform verwachting uitgevoerd in 6 van de 8 gemeenten. In 

Westland is er enigszins minder noodzaak geweest voor de inzet van Bemoeizorg dan in eerste instantie 

verwacht. Dit komt mede omdat in het Westland de bemoeizorgtrajecten gedeeltelijk uitgevoerd worden 

door medewerkers van het SKT en de samenwerking “Vitis - JGZ”. De realisatie vanuit JGZ is hier met 

name gericht op traceren en het verhogen van het bereik bij het niet verschijnen op contactmomenten.  
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In Delft en Rijswijk is er sprake geweest van een overschrijding op het aantal ingekochte trajecten. Dit 

betreft in Rijswijk een overschrijding van 19 trajecten, welke zijn ondervangen uit bestaande middelen. 

In Delft was er voor 2019 begroot op 80 trajecten en zijn er uiteindelijk 83 uitgevoerd. De overschrijding 

van 108% is omdat er voor 2019 40 trajecten beschikt waren. In Wassenaar is Bemoeizorg daarnaast ook 

aangewend als een vorm van casusregie. Hierdoor kan het niet alleen gebruikt worden om een gezin weer 

binnen reguliere zorg te krijgen, maar ook om het gezin daarna nog verder te kunnen blijven 

ondersteunen indien nodig. Midden Delfland staat niet genoemd omdat de trajecten hier uitgevoerd 

worden door een professional van JGZ die in-house gedetacheerd is aan de gemeente Midden Delfland.  

 

 Reden aanmelding Bemoeizorg (kunnen meerdere redenen zijn per cliënt) 

Bemoeizorg 
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Delft 10  8  31  2  5  9  9  - 66  9  47  
Leidschendam-
Voorburg 

- 2  10  1  - 8  - 1  11  4  9  

Midden-Delfland - - 1  - - 1  - - - - 1  

Pijnacker-Nootdorp - - 5  - - - - - 2  3  13  

Rijswijk 1  1  8  1  4  7  - 2  41  6  39  

Wassenaar 2  3  7  - 1  7  1  3  8  - 1  

Westland - 1  3  - - - - 1  10  1  8  

Zoetermeer 3  1  18  6  - 11  5  1  63  13  39  

Totaal 16 16 83 10 10 43 15 8 201 36  157  

 

Zoals valt op te maken uit de tabel is de voornaamste inzet van Bemoeizorg gericht op traceren en 

zorgmijdend gedrag. Overig betekend in dit geval de zaken die niet gemakkelijk onder een noemer te 

vatten zijn, zoals signalen vanuit andere zorgverleners of een combinatie van factoren die gezamenlijk 

wel aanleiding geven tot het inzetten van Bemoeizorg. Bij gezinnen waar de problematiek niet zozeer 

zorgmijdend gedrag is gaat het vaak om gezinssituaties. Dit betekent dat er hier sprake is van een 

situatie binnen het gezin die wij signaleren of doorgegevens krijgen, welke een mogelijk risico vormt 

voor de ontwikkeling of gezondheid van het kind.  

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld om (taal)achterstanden te voorkomen en tijdig te 

signaleren, voordat het basisonderwijs start. Dit proces begint bij JGZ al vanaf het 

Zuigelingenhuisbezoek, waarbij wij opnemen in het dossier van het kind wat het opleidingsniveau van de 

ouder(s) is en welke taal er thuis gesproken wordt. De daadwerkelijke toeleiding naar VVE vindt plaats 

vanaf het contactmoment 18 maanden. Tijdens dit contactmoment en de contactmomenten 2 jaar en 3,3 



jaar nog eens extra, wordt bepaald of het kind voldoet aan de doelgroep criteria. Criteria waarnaar 

gekeken worden zijn, opleidingsniveau ouder(s), achterstand in spraak/taalontwikkeling, het taalaanbod 

in de thuissituatie en sociaal-emotionele gronden. Als het kind aan de criteria voldoet, wordt er een 

verwijsbrief voor de VVE-peuteropvang opgesteld en wordt het kind in ons systeem aangemerkt als 

doelgroepkind.  

 

De afgelopen jaren hebben we voor de VVE-verwijzingen gewerkt met een specifieke werkwijze die 

verschillende van gemeente tot gemeente. Sinds halverwege 2019 wordt er gewerkt met een uniforme 

werkwijze en standaard aangaande de VVE-verwijzingen binnen de H8. Uniforme criteria in alle H8 

gemeenten die aansluiting in de regio en met de omliggende regio’s beter mogelijk maakt. Voor meer 

informatie zie het beleidsstuk “Verwijzing en Toeleiding VVE JGZ-H8”. Deze wisseling van beleid in de 

loop van het boekjaar 2019 heeft geen directe gevolgen gehad voor de realisatie cijfers. Wel zal dit voor 

2020 een beter overzicht gaan geven van de situatie omtrent onze VVE doelgroep peuters. Denk hierbij 

aan een betere eenduidige reden voor verwijzing, eenvoudigere registratie en beter overzicht op het 

eventuele non-bereik.  

 

 

 
Realisatie toeleiding naar VVE 

Toeleiding VVE (18 mnd., 2,3 & 3,3 jaar 
geregistreerd in 2018) 
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Delft 1.200 64% 281 75% 

Leidschendam-Voorburg 
811 

85% 
131 

61% 

Midden-Delfland 
199 

88% 
19 

100% 

Pijnacker-Nootdorp 571 95% 60 68% 

Rijswijk 663 88% 75 61% 

Wassenaar 163 111% 19 68% 

Westland 1.115 88% 157 68% 

Zoetermeer 1.374 77% 204 77% 

Totaal 6.096 82% 946 71% 

 

Het aantal afgesproken kinderen is gebaseerd op de cijfers van het CBS in combinatie met het 

groei/krimp cijfer van de betreffende gemeente. Dit is de hoeveelheid kinderen, tussen de 1 en de 2 

jaar, die wij dus in theorie over het hele jaar zouden moeten beoordelen en bekijken of het kind in 

aanmerking komt voor verwijzing. Zoals hierboven te zien varieert het percentage gerealiseerde kinderen 

van gemeente tot gemeente (64% - 111%). Dit verschil in realisatie wordt veroorzaakt door verscheidene 



factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoeveelheid 1-jarige kinderen die in de praktijk in een 

gemeente aanwezig zijn, verhuizing en nieuwe woonwijken spelen hier ook een rol in. De cijfers van CBS 

zijn namelijk altijd een voorspelde hoeveelheid kinderen, maar de werkelijkheid in de loop van het jaar 

kan verschillen. Een kanttekening hierbij is de realisatie in de gemeente Delft, deze ligt relatief gezien 

laag, maar dit is veroorzaakt door een fout welke is gemaakt in de originele aanvraag. 64% is de realisatie 

op 1200 doelgroepkinderen, maar in werkelijkheid lag het aantal doelgroepkinderen in Delft op 847, 

conform de CBS-voorspelling voor 2019. Het hogere aantal was dus een fout in de aanvraag en 

beschikking. Uitgaande van de juiste waarde is er sprake van een realisatie van 91% in Delft. (768 van de 

847)  

De realisatie toeleiding VVE in bovenstaande tabel is gebaseerd op het aantal kinderen waarbij tijdens 

het contactmoment van 18 maanden, welke heeft plaatsgevonden in 2019, specifiek gekeken is of het 

kind voldoet aan de doelgroep criteria VVE. Indien het kind voldoet aan de criteria, wordt het kind 

toegeleid naar een voorschoolse voorziening met VVE.  

 

Het tweede gedeelte van de tabel (rechterkant) laat zien hoeveel doelgroepkinderen wij in 2019 

geregistreerd hadden staan en hoeveel kinderen hiervan daadwerkelijk geplaatst waren/zijn op een 

voorschoolse voorziening. Uit de registratie blijkt dat 61% - 100% van de doelgroepkinderen geplaatst is 

op een voorschoolse voorziening (verschilt per gemeente). Ten opzichte van 2018 is dit een verbetering 

(61% - 83%), waaruit op te maken valt dat er gemiddeld genomen relatief meer kinderen geplaatst zijn in 

2019 dan in 2018. Het bereik in 2019 is daarentegen vergelijkbaar met dat van 2018, dit wil zeggen dat er 

ongeveer evenveel kinderen gezien zijn, maar vaan die kinderen er wel relatief iets meer geplaats zijn 

dan voorgaand jaar. Plaatsing betreft niet altijd een VVE-locatie, maar kan ook plaatsing op een andere 

vorm van opvang zijn. 

 

In de volgende grafiek staan de redenen genoemd, indien bekend, waarom er geen plaatsing op een 

voorschoolse voorziening is. In vergelijking met de eerste helft van 2018 is het percentage “onbekend” 

(rood) drastisch verminderd.   Dit in verband met een betere controle en een nieuwe manier van werken 

die ervoor zorgt dat wij de kinderen en de dossiers beter op orde houden.  



 

De voornaamste redenen van geen plaatsing zijn de noemers ‘Anders’ en ‘Onbekend’. Het criterium 

“Anders” kan verscheidene factoren bevatten, denk hierbij aan verhuizing, medische redenen of opvoed 

technische overwegingen, maar ook aan plaatsing buiten de regio. Deze kunnen wij niet-tot nauwelijks 

verifiëren en dus zijn we gedwongen om aan te nemen dat er geen sprake is van plaatsing. Het aantal 

kinderen dat ‘onbekend’ is was in 2019 relatief gezien erg laag. Over heel de H8 bedroeg dit 12% van alle 

kinderen die niet geplaatst waren. Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk hebben relatief gezien het grootste 

aantal kinderen waarvan onbekend is waarom ze niet geplaatst zijn. In Rijswijk betrof dit veelal kinderen 

welke nog op een wachtlijst stonden, bleek na verder onderzoek, waardoor er slechts 4 kinderen 

uiteindelijk echt ‘onbekend’ waren. In Pijnacker-Nootdorp is tot op heden nog geen duidelijke verklaring 

hiervoor gevonden.   

Reden geen 
plaatsing VVE 
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Delft 6% 

Leidschendam- 
Voorburg 

18% 



Midden- 
Delfland 

0% 

Pijnacker- 
Nootdorp 

25% 

Rijswijk 33% 

Wassenaar 15% 

Westland 6% 

Zoetermeer 8% 

Totaal 12% 

 

In onderstaande grafiek is aangegeven wat een mogelijke reden is dat het kind aangemerkt is als 

doelgroepkind VVE. De drie kwantitatief meetbare criteria zijn hieronder uiteengezet. De reden tot 

verwijzing op sociaal-emotionele gronden is hierin niet opgenomen omdat dit moeilijk inzichtelijk te 

maken is. De drie criteria zijn dus opleidingsniveau ouders, een objectieve (taalspraak)achterstand 

(gemeten met het Van Wiechen onderzoek) en/of een taalarme omgeving. Een combinatie van factoren is 

hierbij ook mogelijk.   

 

*weinig tot geen interactie en/of de taal thuis is minder dan 50% Nederlands 

Door de standaardisatie en uniformering van de werkwijze voor het aanmerken van doelgroepkinderen 

binnen de H8 is het voor JGZ eenvoudiger te registreren en zichtbaar te maken wat de redenen zijn voor 

een VVE-verwijzing. Wij zijn dan ook zeer tevreden met de stappen die wij hierin hebben kunnen zetten 

gezamenlijk met de H8 in het afgelopen jaar.   

 

In onderstaande tabel zijn opleidingsniveaus van de ouders aangegeven voor de kinderen geboren in 2019 
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en staat daarnaast de spreektaal thuis (taalarme omgeving of niet). Dit zijn goede voorspellers voor de 

hoeveelheid kinderen die op basis van de opleiding van hun ouders of het taalgebruik thuis in aanmerking 

kunnen komen voor een VVE-indicatie in 2021. Het aantal ouders met geen of een lage opleiding zal naar 

alle waarschijnlijkheid niet afnemen voor die tijd. Het soms hoge aantal niet geregistreerde 

opleidingsniveaus is voor ons een punt om aan te werken. Het niet registreren van de opleiding van 

ouders kan veroorzaakt worden door onze verpleegkundigen die het vergeten mee te nemen of doordat 

ouders het zelf niet door wensen te geven of niet weten/kunnen plaatsen binnen onze normeringen. De 

spreektaal thuis is iets waar naar alle waarschijnlijkheid wel nog verandering zal optreden, daar ouders 

die nu actief met een inburgeringscursus bezig zijn straks wel het benodigde niveau Nederlands kunnen 

bieden aan hun kinderen.  

 

Gewichtenscore - 
geboren in 2019 

Aantal zuigelingen 
huisbezoeken 

 
Geen-Lage 
opleiding Percentage 

opleiding 
niet geregistreerd 

 
Aantal spreektaal 

thuis <50% NL 

 
Percentage 

spreektaal thuis 
onbekend* 

Delft 904 26 16,9% 151 18% 

Leidschendam-
Voorburg 

801 
24 8,9% 84 15% 

Midden-Delfland 169 4 5,3% 10 7% 

Pijnacker-
Nootdorp 

559 
7 4,3% 27 6% 

Rijswijk 700 18 20,7% 39 54% 

Wassenaar 167 4 13,8% 23 13% 

Westland 1.155 17 10,1% 60 17% 

Zoetermeer 1.241 30 11,4% 64 26% 

*spreektaal onbekend betekend dat het niet geregistreerd is, maar naar alle waarschijnlijkheid 
Nederlands 
 

Onderzoek bij ziekteverzuim wordt, op verzoek van scholen en/of leerplicht, uitgevoerd bij leerlingen 

die opvallend/zorgwekkend van school verzuimen, waarbij ziekte als reden wordt genoemd. Om te 

achterhalen wat de oorzaak is van het verzuim is nader onderzoek nodig. Het onderzoek naar 

ziekteverzuim wordt uitgevoerd door de jeugdarts. Onderwijs, leerplicht en JGZ werken hierbij nauw 

samen. In 2019 is het protocol met de afspraken omtrent ziekteverzuim geactualiseerd in overleg met de 

gemeenten en na overleg met de scholen. Op het moment ligt het protocol opnieuw onder de aandacht 

en zal goed gevolgd worden hoe er een balans gevonden kan worden tussen de werkzaamheden die het 

onderwijs zelf kan doen, de taken van JGZ en wanneer leerplicht ingeschakeld dient te worden. Dit om 

de toestroom en realisatie voor 2020 en verder beter te kanaliseren, want een blijvende groei is voor de 

gemeenten niet te bekostigen en voor JGZ niet uit te voeren. De trend die 2017 en 2018 hebben laten 

zien is dat er een groeiende vraag is naar onderzoek bij Ziekteverzuim. De reden achter deze groeiende 

vraag kan één van drie dingen zijn of een combinatie van factoren: het verzuim is gegroeid en er is dus 



meer behoefte aan, scholen weten ons beter te vinden en dus is er groei en/of scholen en leerplicht 

hanteren strengere criteria voor aanmelding (dus eerder aangemeld). 

 

Onderzoek bij ziekteverzuim is in 2019 naar verwachting gebruik van gemaakt in 5 van de 8 gemeenten, 

waar er sprake is van een kleine over of onderproductie. In het geval van de gemeente Rijswijk, 

Leidschendam-Voorburg en Delft is er sprake van een overschrijding welke geen bijzondere reden heeft, 

anders dan dat er simpelweg net iets meer vraag was dan wij hadden begroot. In de gemeente Midden 

Delfland, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp is er minder gerealiseerd dan verwacht. In het geval van 

Midden Delfland & Wassenaar is dit naar alle waarschijnlijkheid vanwege een lagere vraag naar het 

product. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is deze reden minder gemakkelijk te duiden, maar een 

mogelijke verklaring kan zijn dat er hier ook verpleegkundige inzet op het VO plaatsvindt, buiten het 

BTP, die al een gedeelte van het verzuim ondervangt. In de gemeente Delft wordt er op het moment door 

JGZ samen met het samenwerkingsverband VO Delfland scholen voor voortgezet onderwijs, gemeente en 

team jeugd gewerkt aan een optimale vorm van samenwerken om trends en ontwikkelingen in beeld te 

brengen en de juiste interventies in te zetten. Binnen JGZ wordt er daarnaast de laatste hand gelegd aan 

een manier om de groeiende vraag terug te dringen of eerder op te vangen. Het nieuwe initiatief dat 

hieraan kan gaan bijdragen is de inzet van jeugdverpleegkundigen, welke één of meerdere korte 

(preventieve) gesprekken voeren. Met name gericht op leefstijl of lichte lichamelijke klachten. Dit met 

als doel het voorkómen van (zorgelijk) ziekteverzuim, waarvoor dan de jeugdarts ingeschakeld moet 

worden. In Voorburg/Leidschendam is hier al eerder mee gestart, naar tevredenheid van betrokken 

scholen.   
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Naar aanleiding van voorgaand school- en boekjaar (2017–2018 en 2018) heeft JGZ aangegeven alleen nog 

maar aan de slag te gaan met meldingen van scholen waaruit blijkt dat de school zelf ook al de 

benodigde stappen heeft ondernomen. Zodoende worden inmiddels alleen maar volledig ingevulde 

aanvraagformulieren in behandeling genomen. Dit om de hoeveelheid werkzaamheden onder controle te 

blijven houden, maar ook om er zorg voor te dragen dat de zorg die wij leveren uitgaat naar die 

leerlingen die het echt nodig hebben en die niet afgehandeld kunnen worden op de school zelf.  

 

Tijdens het daadwerkelijke onderzoek bij Ziekteverzuim, waarbij vrijwel altijd zowel de leerling als een 

ouder aanwezig is, wordt besproken welke factoren ertoe leiden dat de leerling zo vaak van school 

verzuimt (wegens ziekte). In onderstaand overzicht staan de verschillende redenen welke door ons 

geconstateerd zijn, als oorzaak van het verzuim. 

 

 

 

  Reden Verzuim 

Onderzoek bij schoolverzuim 
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Delft 44% 20% 5% 31% 86 

Leidschendam-Voorburg 
41% 14% 4% 41% 73 

Midden-Delfland 17% 33% 0% 50% 6 

Pijnacker-Nootdorp 
33% 50% 0% 17% 6 

Rijswijk 59% 13% 9% 19% 149 

Wassenaar 43% 14% 0% 43% 7 

Westland 26% 10% 7% 57% 103 

Zoetermeer 58% 13% 4% 25% 140 

 

In een consult beoordeelt de jeugdarts onder andere of de leerling in staat is om onderwijs te volgen. Als 

dit gedeeltelijk het geval is, bespreekt de jeugdarts onder welke voorwaarden en wordt dit als advies 

teruggekoppeld aan de school.  De redenen voor verzuim in 2019 zijn veelal lichamelijk of een 

combinatie van factoren. Waarbij Pijnacker-Nootdorp opvallend is vanwege een relatief hoge mate van 

psychische klachten. Iets wat in voorgaande jaren ook zichtbaar lijkt uit de cijfers. Lichamelijke en 

psychische klachten zijn beide onderwerpen waar ook op ingespeeld zou kunnen worden aan de 

preventieve zijde, door bijvoorbeeld de werkwijze die wij bieden met Coördinatie Op Preventie. Uit 

resultaten van deze werkwijze blijkt dat de aanpak als zeer positief ervaren wordt door zowel 

onderwijsinstellingen, leerlingen als ouders. 



 

Bij het consult met de jeugdarts wordt vastgesteld of een leerling in staat wordt geacht onderwijs te 

volgen. Uit bovenstaande grafiek kan afgelezen worden dat er vrijwel geen enkele leerling niet in staat 

zou zijn om onderwijs te volgen. Het kan zijn dat de jeugdarts niet in staat is om direct te oordelen over 

wat er met een leerling aan de hand is. Wanneer deze leerling dus “nog niet te beoordelen” is dan wordt 

er (medische) informatie opgevraagd, met toestemming van de leerling/ouders, bij huisarts/specialist of 

een andere discipline. Deze informatie wordt met leerling en ouders besproken. Indien er toestemming is 

van leerling/ouders wordt dit ook met school, met de uitleg van de praktische consequenties ervan, 

besproken. Onder het aantal ‘nog niet te beoordelen’ zijn ook de leerlingen die nog niet gezien zijn door 

de jeugdarts. Deze leerlingen zijn wel aangemeld, maar nog niet voor onderzoek Ziekteverzuim geweest. 

De groep nog niet geziene leerlingen is in sommige gemeenten nog vrij hoog, dit in verband met een zeer 

hoge aanwas en beperkte beschikbaarheid van professionals.  
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Delft 1 2 23 1 17 47 21  12 23 39 

Leidschendam-
Voorburg 

4 2 9 22 3 36 9  3 6 14 
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Midden-Delfland 0 0 3 2 1 4 0  0 2 5 

Pijnacker-
Nootdorp 

0 0 2 0 0 2 0  0 0 0 

Rijswijk 7 14 27 30 38 116 15  35 37 38 

Wassenaar 0 0 0 7 0 0 0  0 0 0 

Westland 7 7 29 56 25 74 0  35 25 27 

Zoetermeer 0 3 35 13 35 119 4  10 9 22 

 

Advies en voorlichting zijn de meest voorkomende interventies welke door de jeugdarts gedaan worden. 

Dit zijn relatief eenvoudige sociaal-medische interventies, welke ook niet al te belastend zijn voor de 

leerling, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een verwijzing naar een specialist of andere instantie. 

Daarnaast is er ook vaak sprake van overleg met huisarts/specialist. Een tijdrovende klus waarbij direct 

geschakeld wordt met een collega medisch professional om uiteindelijk tot een gerichter en meer op 

maat gemaakt advies te komen voor de leerling. Overleg met school vindt ook steeds vaker plaats en dit 

is een mooie indicatie van een verbetering in de samenwerking tussen JGZ en de scholen.  

 

Het uitvoeren van de follow-up is relatief gelijk gebleven t.o.v. 2017, maar tot op heden zijn er nog 

steeds gemeenten die hierin achter lijken te blijven. Of dit een gevolg is van het niet juist registreren of 

van omstandigheden is de vraag. Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer vallen hierbij het meeste op. Dit 

is onderwerp van gesprek met de betreffende jeugdartsen.  

 

Afgelopen jaar zijn er werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de participatie netwerken. Deze 

netwerken waren school gebonden, bestonden uit werkgroepen of (gemeentelijke) netwerken in het 

kader van afstemming over kinderen/gezinnen of de ontwikkelingen in het sociale domein, lokaal 

gezondheidsbeleid of specifieke pilots die uitgevoerd worden.  

In 2018 is bij de uitvoer en de verantwoording hiervan te weinig rekening gehouden met het stuk 

registratie en controle. Dit jaar is hier goed lering uit getrokken, wat eraan bijdraagt dat er nu een veel 

beter overzicht is van welke werkzaamheden door onze mensen worden uitgevoerd. Vanuit 

verantwoordingsperspectief is dit ook ondervangen door niet meer per uur subsidie aan te vragen, maar 

per bijgewoonde bijeenkomst.  

In voorgaande jaren hebben wij bemerkt dat de inzet voor netwerken en het onderhoud hiervan veelal 

structureel is van aard. Daarnaast is er slechts bij een relatief klein percentage afspraken sprake van een 

ad-hoc structuur. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er de laatste paar jaren, en nog steeds, veel 

ontwikkelingen gaande zijn in het sociaal domein, onderwijs op maat en de verbinding tussen het sociaal 

domein en JGZ. Waarbij het leeuwendeel van de inzet al ingepland is voor een jaar en een kleiner deel 

van de inzet afhankelijk is van ontwikkelingen welke zich in de loop van het jaar voltrekken. Het doel van 

de participatie netwerken, de bijeenkomsten en overleggen die hieruit voortvloeien is om de 

samenwerking en partnership met de gemeenten en onze externe partners te verstevigen en laten 

groeien.  



 

In bovenstaande grafiek is de in 2019 geleverde inzet zichtbaar op dit product. Zoals te zien is er sprake 

van relatief grote verschillen in de onderlinge gemeenten met betrekking tot realisatie. De bovenstaande 

realisatie is het te verantwoorden aantal bijeenkomsten. Dit wil zeggen dat wij door middel van een 

steekproef en integrale controle getoetst hebben of de geregistreerde bijeenkomsten ook daadwerkelijk 

hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit in Delft geleid tot een lagere realisatie dan in eerste 

instantie geprognotiseerd was.     

De realisatie cijfers over 2019 zijn voor de eerste keer op een individuele registratie methodiek 

bijgehouden. Dit om meer overzicht te kunnen bieden over wat er nou daadwerkelijk gedaan wordt met 

de beschikte middelen, maar ook om beter verantwoording erover af te kunnen leggen. Aan de hand van 

de cijfers voor 2019 kunnen wij concluderen dat dit in bepaalde gemeenten beter heeft gewerkt dan in 

andere. De manier van registreren door de professionals liet in sommige gevallen nog wat te wensen over 

en wij hebben dit meegenomen als leerpunt voor het boekjaar 2020.  

Voor iedere gemeente is er een individueel overzicht van de gerealiseerde inzet beschikbaar op 

aanvraag.  

 

Groepsvoorlichtingen 

Naast de netwerkbijeenkomsten op operationeel/beleidsniveau verzorgt JGZ ook korte cursussen en 

themabijeenkomsten om ouders te ondersteunen bij de opvoeding of kinderen bij het opgroeien. De 
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groepsvoorlichting kan worden uitgevoerd op een JGZ-locatie van de desbetreffende gemeente, maar ook 

op locatie bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. 

 

Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de realisatie van groepsbijeenkomsten. Per gemeente zijn 

afspraken gemaakt over de inzet door onze professionals. In Delft waren er voor 2019 geen middelen 

beschikt voor de uitvoering van Groepsvoorlichting. In Gemeente Westland is het aantal 

groepsvoorlichtingen dat ingekocht is relatief gezien erg klein t.o.v. het inwoneraantal van de 

gemeenten, dit is omdat het gros van de voorlichtingen en cursussen gegeven wordt vanuit het 

samenwerkingsverband “Vitis-JGZ”. De uiteindelijke realisatie is bij de meeste gemeente ongeveer rond 

de 50% of iets meer blijven steken. Dit heeft te maken met twee factoren waarvan de eerste is dat het 

een vraag gestuurd product is, dat wil zeggen dat wij afhankelijk zijn van hoeveel vraag er komt vanuit 

onze klanten om de groepsvoorlichtingen in te zetten. Hierop is alsnog te sturen, wanneer er actief extra 

aandacht wordt besteed en klanten actief benaderd zouden worden, maar hier hangt het probleem van 

de twee reden mee samen. Dit is namelijk dat er door verscheidene langdurig zieken, een enkel 

structureel tekort en een relatief groot aantal zwangerschappen er druk op de formatie is ontstaan in 

2019. Waar wij dus op papier weer op vrijwel volledige bezetting waren, liet de praktijk ons zien dat het 

stevig aanpoten was om het BTP rond te krijgen. De extra aandacht en inzet die groepsvoorlichtingen dan 

behoeven komt hierdoor op een lager pitje. De gegeven voorlichtingen verschillen van gemeente tot 

gemeente, maar ter informatie is onderstaand overzicht opgesteld om een beter idee te krijgen van het 

aanbod. De groen gemarkeerde regels zijn de thema’s welke het meest populair zijn.   

 

Leeftijdsfase 

kind 

Gewenste 

aanbod  

 

Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

docenten 

(vpk’s) 

Inhoud en doel van de thema/cursus 
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Aanstaande 

ouders 

Thema 

Borstvoeding 

 2 Themabijeenkomst voor aanstaande ouders 

die zich willen oriënteren op het geven van 

borstvoeding.  

Ouders van 

kinderen van 

0-1 jaar 

Thema Over 

Baby’s 

 1 Themabijeenkomst over de normale 

ontwikkeling van kinderen van 0-1 jaar 

(slapen, eten, huilen, troosten enz.). 

Ouders van 

kinderen van 

1,5-3 jaar 

Thema Nog een 

hapje 

 1 Themabijeenkomst over gezonde voeding 

en eetgedrag van peuters. 

Ouders van 

kinderen van 

0-4 jaar 

Thema Spel en 

Speelgoed 

 1 Themabijeenkomst over alles rondom 

spelen en goed speelgoed voor je kind. 

 

Ouders van 

kinderen van 

1,5-3 jaar 

Thema Peuters 

leuk maar lastig 

 1 
Themabijeenkomst over de normale ontwik-
keling van peuters en het stellen van gren-
zen en regels. 
 

Ouders van 

kinderen van 

1-4 jaar, en 

voor 4-12 

jaar  

Thema Regels en 

Grenzen 

 2 Veel ouders vinden het moeilijk om regels 

en grenzen te stellen. Kinderen trekken 

zich soms weinig aan van een verbod. Of ze 

protesteren heftig als ze iets niet mogen. 

Hoe maak je regels en grenzen duidelijk 

aan je kind? 

Themabijeenkomst over alles rondom het 

geven van regels en grenzen aan je kind. 

Ouders van 

kinderen van 

6 jaar en 

ouder 

Thema 

Bedplassen 

 2 
Is een kind ouder dan 6 jaar en plast het 
kind regelmatig 's nachts in bed? Tijdens 
de bijeenkomst krijgen de ouders infor-
matie over hoe zij hun kind kunnen bege-
leiden. 

Ouders van 

kinderen van 

4-12 jaar 

Thema Seksuele 

opvoeding en 

ontwikkeling 

 1 Seksuele opvoeding hoort erbij, maar voor 

veel ouders is het makkelijker gezegd dan 

gedaan. 

Wanneer begin je erover? Wat vertel je wel 

en wat niet? Tijdens deze 

themabijeenkomst krijgen ouders tips en 

antwoord op vragen. 

Ouders van 

kinderen van 

4-12 jaar 

Thema Voeding 

en beweging 

 1 Met deze voorlichtingsbijeenkomst wordt 

geprobeerd de kennis over de relatie 

tussen voeding, bewegen en overgewicht 

bij kinderen te vergroten. 

Ouder/verzorgers wordt geleerd hun 



kinderen te stimuleren om meer te 

bewegen. 

Ouders van 

kinderen van 

4-12 jaar 

Thema Sociaal 

emotionele 

ontwikkeling/ 

Pesten 

 1 Pesten vindt vooral plaats op plekken, waar 

er geen direct toezicht is: op het 

schoolplein of het sportveld, maar ook 

online via social media. Het is een zaak van 

school, maar ook van ouders. Hoe weet je 

als ouder of je kind wordt gepest of andere 

kinderen pest? Welke signalen zijn 

belangrijk? Tijdens deze bijeenkomst 

krijgen ouders hier informatie en advies 

over. 

Ouders en 

leerkrachten 

die op de 

basisschool 

luizen 

controleren 

Luizen instructie  1 Het doel van de bijeenkomst is dat de 

ouderwerkgroep kennis over hoofdluis en 

de behandeling hiervan opdoet. Daarnaast 

is er aandacht voor het opzetten van een 

ouderwerkgroep en alle materialen die 

daarbij gebruikt kunnen worden. 

Kinderen van 

10-12 jaar 

(Groep 7 en 

8) 

Thema Seksuele 

voorlichting 

 1 De Jeugdverpleegkundige kan een gastles 

geven over de veranderingen in de 

puberteit en alles wat met seksualiteit 

(anticonceptie) te maken heeft. De les is 

interactief en op basis van de vragen die de 

leerlingen zelf hebben en afgestemd met 

de leerkracht. De les heeft afwisselende 

werkvormen. 

Kinderen van 

4-12 jaar 

Thema 

Genotmiddelen  

 1 Kinderen worden tijdens deze les 

geïnformeerd over genotmiddelen, de 

risico's van 

Alcoholgebruik, houdingsaspecten en 

sociale 

Vaardigheden zoals 'nee' leren zeggen, 

groepsdruk en weerbaarheid. 

Aanstaande 

ouders 

Workshop voor 

aanstaande 

ouders 

3 2 
Een workshop voor het vergroten van het 
zelfvertrouwen van de ouders ten aanzien 
van de zwangerschap, bevalling en de eer-
ste tijd van het ouderschap. Tevens voorbe-
reiden van aanstaande ouders op het ver-
loop van de zwangerschap, bevalling en de 
eerste tijd van het ouderschap door: 

• Informatie en voorlichting 

• Uitwisselen van ervaringen met andere 
ouders 



Ouders van 

kinderen van 

minimaal 6 

weken tot 8 

maanden  

Cursus Rondom je 

baby 

4 2, tevens 

één 

bijeenkomst 

met docent 

baby- 

Massage 

Cursus voor ouders van (eerstgeboren) zui-
gelingen, die met veel vragen zitten, extra 
informatie en ondersteuning geven. Tevens 
het vergroten van hun zelfvertrouwen, be-
zorgdheid t.a.v. ontwikkelingsaspecten te 
verminderen en voorkomen en het verster-
ken van probleemoplossend vermogen van 
ouders in de opvoedingssituatie. 

Ouders van 

kinderen van 

1,5-3 jaar 

Cursus Peuter in 

Zicht 

5-6 2 Cursus voor ouders om de 

opvoedingsvaardigheden te vergroten. 

Ouders van 

kinderen van 

3-8 jaar 

Workshop 

Weerbaarheid  

2 2 Niet ieder kind komt voor zichzelf op. Wat 

doe je als je zoon of dochter wordt gepest? 

Of als je kind erg verlegen is? 
Tijdens de ‘workshop weerbaarheid’ wordt 
informatie gegeven over hoe ouders hun 
kind hierbij kunnen helpen.  

Workshop over alles rondom weerbaarheid 

van kinderen tussen 3 en 8 jaar. 

Ouders van 

kinderen van 

4-12 jaar 

Cursus Opvoeden 

& Zo 

6 2 De cursus Opvoeden & zo is een praktische 

cursus gericht op alledaagse 

opvoedingssituaties. De ouders leren een 

aantal vaardigheden die kunnen helpen om 

het opvoeden makkelijker te maken. De 

vaardigheden zijn gericht op een 

plezieriger contact tussen ouder en kind. 

De ouders leren hoe goed gedrag van 

kinderen te stimuleren en hoe ongewenst 

gedrag het beste gecorrigeerd kan worden. 

Cursus voor ouders om de pedagogische 

competenties en het zelfvertrouwen te 

versterken. 

Ouders van 

kinderen 0-4 

jaar 

Eerste hulp bij 

kleine ongelukken 

5 Arts & VPK  

 

 

 

 

  



Onze aanvullende dienstverlening is per gemeente overeengekomen. De aanvullende dienstverlening 

betreft zowel producten en diensten die aan individuele kinderen en ouders verleend worden, als ook 

afspraken over bekleding van functies, bijvoorbeeld in de toegangsfunctie voor het sociaal domein. De 

verslaglegging omtrent het maatwerk proberen wij steeds meer te richten op resultaat en het effect van 

de inzet, in plaats van het aantal uur dat besteed is. De reden hiervoor is dat JGZ zich ook in de 

verantwoording meer wil richten op dat wat belangrijk is, de kinderen.  

Voorheen werden afspraken gemaakt op basis van uren inzet met de gemeenten. Het aantal uren wat 

hieraan daadwerkelijk werd besteed door JGZ werd geregistreerd en dit werd in de verantwoording en 

verslaglegging met de gemeenten gedeeld. Een methode die bijdroeg aan de hoeveelheid administratieve 

werkzaamheden van JGZ. Echter werd er hierbij slechts secundair gekeken naar wat er werkelijk toe 

doet en dat is hoeveel kinderen bereikt zijn en hoeveel gezinnen geholpen zijn. Dit cliënt gerichte 

denken is waar we heen willen en wat aansluiting vindt bij uitgangspunt 1 & 6 van het convenant, de 

bedoeling centraal en het beperken van de administratieve lasten. JGZ wenst hiermee beter inzichtelijk 

te maken welk nut onze activiteiten hebben en wat de werkelijke toegevoegde waarde is van onze 

diensten voor het kind en de ouders. 

De ambitie van JGZ is om op meer transparante wijze te communiceren over de inhoudelijke 

werkzaamheden en duidelijker in kaart te brengen wat de toegevoegde waarde is van individuele 

maatwerk producten. Denk hierbij aan ervaringsverhalen van ouders en professionals, welke 

duidelijkheid geven over het effect van een traject. Het overzichtelijk maken welke resultaten behaald 

zijn en welke voordelen of nadelen dit met zich meebrengt. Uiteindelijk hopen we duidelijk te kunnen 

krijgen wat de gevolgen of effecten in bepaalde gevallen geweest zouden zijn zonder inzet van JGZ 

versus wanneer er wel gebruik is gemaakt van ons aanbod. De uiteindelijke ambitie is dat we dit dusdanig 

in kaart kunnen brengen, met cijfers ter ondersteuning van het verhaal en de praktijk, dat we hiermee 

niet alleen de H8 van dienst zijn, maar ook onze collega organisaties in den lande.   

Transparante, kwalitatieve, efficiënte en op maat gemaakte zorg voor kinderen en ouders, dat is het doel 

van ons Programma Op Maat. 

 

 

 

 

 

 



Stevig Ouderschap wordt ingezet bij gezinnen met risicofactoren op het gebied van 

opvoedingsondersteuning. De selectie vindt plaats middels een vragenlijst die aan alle ouders van 

pasgeborenen wordt uitgereikt tijdens het zuigelingenhuisbezoek. Stevig Ouderschap bestaat uit zes 

huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Hulpvragen bij Stevig Ouderschap 

kunnen gaan over opvoeding, extra ondersteuning bij de rol van ouder, of zelfs het delen van verhalen 

over de eigen jeugd of huidige omstandigheden. De jeugdverpleegkundige heeft als doel om te luisteren 

en mee te denken. Om uiteindelijk in samenspraak met het gezin tot een advies of oplossing te komen 

voor eventuele problemen. 

 

Stevig Ouderschap Aantal geboortes 

% respons 
vragenlijsten 
t.o.v. aantal 
geboortes  

Aantal 
afgesproken 
trajecten SO 

% Aantal Gestart 

Delft 955 16% 45 98% 

Leidschendam-Voorburg 839 23% 30 97% 

Midden-Delfland 166 28% 6 50% 

Pijnacker-Nootdorp 599 15% 16 113% 

Rijswijk 698 27% 25 136% 

Wassenaar 192 19% 10 80% 

Westland 1.206 33% 18 150% 

Zoetermeer 1274 33% 55 105% 

Totaal 5.929 26% 205 108% 

 

Bij het zuigelingenhuisbezoek wordt de vragenlijst aan ouders uitgereikt met de vraag deze naar JGZ 

terug te sturen. Bij de eerste contactmomenten op het consultatiebureau wordt bij ouders nagevraagd of 

ze de lijst geretourneerd hebben. Respons op de vragenlijst is laag, maar overall vergelijkbaar met de 

landelijke trend. Wel zien we dat de respons in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar erg laag ligt. 

Voor aankomend jaar is het dan ook aan te raden om hierbij stil te staan, opdat er meer ingevulde 

vragenlijsten retour komen. Als iemand niet in aanmerking komt voor Stevig Ouderschap is dit immers 

ook nuttige informatie.  

In 2019 zijn er 221 trajecten opgestart en 184 trajecten met succes afgerond. Dit wil zeggen dat we 

afgelopen jaar bijna tweehonderd gezinnen hebben kunnen voorzien van de hulp waar zij behoefte aan 

hadden. Gezinnen die nu aangeven steviger in hun ouderschap te staan. Hiervan hebben we voor 141 

gezinnen de volledige tijd nodig gehad en 43 gezinnen hebben het erg goed gedaan en hebben vroegtijdig 

kunnen stoppen met de begeleiding van onze jeugdverpleegkundige.  

 

Daarnaast zijn er jammer genoeg ook nog een aantal gezinnen geweest die er zelf voor hebben gekozen 

te stoppen met de begeleiding, ondanks afraden van de verpleegkundige. In 2019 waren dit 37 gezinnen. 

De reden hiervoor is voor ieder gezin anders, maar uiteindelijk is Stevig Ouderschap een vrijwillige 

deelname en het is dus aan deelnemers om te bepalen of zij er gebruik van wensen te maken of niet. 



Indien er nog ondersteuning noodzakelijk was, werd deze zorg aan ouders aangeboden en zo nodig werd 

er ook doorverwezen naar de juiste instanties. 

 

Van alle in aanmerking komende gezinnen hebben er verschillende gekozen om bij voorbaat niet deel te 

nemen aan een traject. Ondanks dat wij van mening waren dat de gezinnen/ouders baat zouden hebben 

bij de Stevig Ouderschap aanpak. Opvallend is hierbij het relatief hoge aantal gezinnen in Zoetermeer 

wat heeft aangegeven geen interesse te hebben in de SO-interventie. Mogelijke redenen die hiervoor 

naar voren kwam vanuit de halfjaarrapportage was dat er in bepaalde wijken weinig animo voor was/is. 

Dit is een aandachtsgebied waar onze SO-verpleegkundigen in Zoetermeer zich nu ook op richten.  

 

 

Video-Hometraining (VHT) wordt ingezet als lichte opvoedingsondersteuning in gezinnen waar de 

interactie tussen ouder en kind uit balans is. Dit kan zijn door kind-gerelateerde factoren, zoals veel 

huilen of druk gedrag, maar ook door ouder-gerelateerde factoren. Denk aan ouders die het lastig vinden 

om grenzen te stellen. Door het terugkijken van videobeelden die in de gezinssituatie gemaakt zijn, zien 

de ouders welke interactie goed verloopt en krijgen ze handvatten om dit te versterken, waardoor 

problematiek mogelijk vermindert. 
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Voor 2019 zijn er afspraken gemaakt voor de inzet van VHT in Delft, Midden Delfland, Rijswijk en 

Westland. De realisatie is opnieuw, net zoals in 2018, beperkt door het uitvallen van één van de VHT-

verpleegkundigen. Nadat eind 2018 er weer 2 verpleegkundigen opgeleid waren is hier gaandeweg 2019 

er eentje van uitgevallen, wat tot gevolg heeft gehad dat de realisatie van trajecten enigszins beperkt is 

gebleven.   
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Begeleiding overgewicht is bestemd voor kinderen met obesitas die meer nodig hebben dan een 

doorverwijzing naar een diëtiste of sportvereniging. Veelal is er behoefte aan een gezinsgerichte aanpak, 

waarbij het motiveren en stimuleren van gedrag in relatie tot gezond eten en bewegen een essentieel 

onderdeel van de aanpak is. Tijdens het begeleidingstraject wordt nauw samengewerkt met de diëtiste, 

de obesitaspolikliniek en andere instanties die gericht zijn op het bereiken van een gezond gewicht. In 

Delft en Rijswijk worden trajecten Begeleiding Overgewicht vanuit JGZ ingezet. 

 

De realisatie in 2019 is goed in lijn met de verwachting.  Binnen de gemeente Westland is het traject 

Begeleiding overgewicht ook ingezet, maar in verband met een registratieprobleem en middelen hiervoor 

die niet vanuit de gemeente beschikt zijn is de realisatie niet meegenomen in bovenstaand overzicht.  

Gelijknamige initiatieven en andere inzet voor het bestrijden van overgewicht vindt ook plaats binnen 

andere gemeenten van de H8. Dit zijn initiatieven die wij toejuichen, daar wij streven naar gezonde en 

blije kinderen overal. Hierbij hoort dus ook een gezond gewicht.  

 

De reden voor aanmelding is alle gemeenten een combinatie van onvoldoende opvoedvaardigheden bij de 

ouders en het feit dat eerdere interventies niet hebben geholpen. Dit wil zeggen dat ouders soms terecht 

komen bij ons via het Consultatiebureau waar zij in gesprek met de verpleegkundige doorverwezen 

worden naar Begeleiding Overgewicht, of vanuit één van onze externe partners. Waarbij wij in 

gemeenten waar de begeleiding bij andere instanties plaats vindt juist de rol van verwijzer op ons 

nemen.  
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Wanneer een kind als statushouder in de gemeente komt wonen, is het kind dossier (incl. lichamelijke en 

psychosociale anamnese) soms niet aanwezig (in geval van gezinshereniging of snelle doorstroom), of niet 

helemaal volledig. Hierdoor is er meer tijd nodig om het kind goed in beeld te krijgen, de reguliere 

ondersteuning en zorg vanuit JGZ op te kunnen starten en goed te verbinden met de zorgstructuur binnen 

het sociaal domein van de gemeente. De volgende interventies worden extra ingezet om het kind zo snel 

mogelijk in de reguliere zorg van JGZ onder te brengen. Deze kosten extra tijd ten opzichte van de 

reguliere zorg die we aan alle kinderen bieden. Na deze inzet zal het kind volgens de reguliere structuur 

en POM-afspraken binnen een gemeente worden ondersteund vanuit JGZ-ZHW. Analyse/triage van 

statushouder, Dossieropbouw kind en gezin & uitvoering JGZ-taken bij het kind worden extra uitgevoerd 

bij statushouders.  

Extra inzet statushouders 2019 

Gemeenten Jaarprognose instroom Gemeten instroom kinderen % Gerealiseerd 

Delft 48 9 18,8% 

Leidschendam-Voorburg 35 26 74,3% 

Midden-Delfland 9 4 44,4% 

Pijnacker-Nootdorp 25 19 76,0% 

Rijswijk 25 52 208,0% 

Wassenaar 12 0 0,0% 

Westland 50 40 80,0% 

Zoetermeer 60 22 36,7% 

Totaal 264 172 65,2% 

 

Het uiteindelijke aantal Statushouders dat is ingestroomd en waarop extra inzet heeft plaatsgevonden in 

2019 is in 7 van de 8 gemeenten lager uitgevallen dan vanuit de jaarprognose en taakstelling verwacht 

werd. De gemeente Rijswijk heeft uiteindelijk bijna een twee keer zo grote instroom gehad dan verwacht 

werd. De lager uitgevallen instroom in de zeven gemeenten is geen specifieke reden voor te duiden. Wel 

zijn er een aantal landelijke omstandigheden die de instroom van statushouders bemoeilijken. Dit zijn 

onder andere het woningtekort (wat op zal lopen door het “PFAS/Stikstof-slot”) en de achterstanden bij 

IND. Zodoende lijkt de grotere hoeveelheid statushouders in Rijswijk zeer lastig te verklaren. Om hier 

duidelijkheid over te genereren is een aanvullend onderzoek benodigd. 

 

Regie op zorg/preventie wordt uitgevoerd door een zorgregisseur in dienst van JGZ. Met de 

ontwikkelingen in het sociaal domein is ook de inzet van de zorgregisseur veranderd. Dit heeft ertoe 

geleid dat alleen nog in gemeente Rijswijk een zorgregisseur Regie op Zorg uitvoert in de oude vorm. In 

Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp zijn op het moment coördinatoren op preventie actief. Deze 

coördinatoren geven vorm aan de preventievragen van verscheidene VO-scholen in hun respectievelijke 

gebieden.  

Het schooljaar ’18-’19 is succesvol afgerond in de gemeente Delft en Rijswijk. In Delft afgelopen 

schooljaar voor het eerst als standaard onderdeel van het curriculum, met de introductie van ook drie 

nieuwe scholen. Dit brengt inmiddels het totaal aan deelnemende VO-scholen in Delft op maar liefst 13. 



In Rijswijk is het afgelopen schooljaar de werkwijze goed van de grond gekomen. Over ’18-’19 is er 

sprake van een gematigd positief resultaat, waarbij vier VO-scholen deel hebben genomen aan twee 

thema’s. Voor ’19-’20 hebben de scholen de smaak beter te pakken en hebben zij zich al ingeschreven 

voor 4 tot 6 thema’s per school. Dit brengt meer mogelijkheden en manieren met zich mee om op een 

preventieve manier problematiek op scholen aan te pakken.  

In Pijnacker-Nootdorp is over het afgelopen schooljaar een eerste aanzet gemaakt voor de ingebruikname 

van het COP-aanbod. Dit is op één school in PND opgestart om te ervaren hoe het werkt en wat de 

voordelen zijn. Tot op heden is dit echter nog in de opstartfase, door een samenloop van 

omstandigheden aan de zijde van de school en de financiën hieromheen. Voor het restant schooljaar ’19-

‘20 verwachten wij hier meer rendement te gaan behalen, maar zijn hierin jammer genoeg grotendeels 

afhankelijk van externe factoren.   

Desondanks zijn wij overall zeer positief en trots op de aanpak van Coördinatie op Preventie en hopen in 

de toekomst nog meer scholen en gemeenten te kunnen gaan ondersteunen met de preventieve aanpak 

van sociale- en gezondheidsproblemen op (middelbare-)scholen. Inhoudelijke rapportages en informatie 

omtrent deze aanpak is op aanvraag verkrijgbaar.  

 

In het werkgebied van de JGZ ZHW neemt het aantal leerlingen toe dat verzuimt, met als reden dat er 

sprake is van ziekte. Er zijn in de regio afspraken gemaakt welke stappen school kan ondernemen 

wanneer sprake is van ziekteverzuim. Over de (mogelijke) rol van de jeugdverpleegkundige bij dit 

toenemende ziekteverzuim zijn geen vaste afspraken gemaakt. Naar mening van JGZ is het dan ook een 

stap in de goede richting om ook de onderzoeken bij ziekteverzuim nog meer richting het preventieve 

spectrum te trekken. De Inzet van een Jeugdverpleegkundige is hier een optie in. Tot op heden is dit 

echter nog niet op regionaal niveau getoetst of voorgedragen.  

In de loop van de tijd zijn er wel initiatieven opgezet op lokaal niveau1, in de regel bekostigd vanuit 

extra gelden. Door scholen en gemeenten is de behoefte geuit om de mogelijke inzet van de 

jeugdverpleegkundige bij ziekteverzuim en de preventie ervan op het Voortgezet Onderwijs (VO) nader 

te onderzoeken c.q. beschrijven en een organisatie-breed aanbod te ontwikkelen, wat evt. aan de lokale 

situatie kan worden aangepast. 

In 2019 zijn verscheidene van onze artsen en verpleegkundigen aan de slag gegaan om tot een protocol 

en werkwijze te komen die eventueel hiervoor gebruikt kan worden. Inmiddels ligt deze in conceptfase 

klaar en is hierin ook de rol van school, onze artsen en onze verpleegkundigen in opgenomen. Dit concept 

wordt op het moment uitgewerkt in een volwaardig product en wij hopen dan ook in de loop van 2020 

hiermee al een eerste start te kunnen maken in sommige gemeenten. 

 

 

 

 

 
1 Rijswijk (lessen gericht op leefstijl en omgaan met gezondheidsklachten, samen met jeugdarts; spreekuur), 
Voorburg (gesprekken op indicatie van de mentor bij licht verzuim), Westland (bemoeizorg, z.n. huisbezoek, 
casusregie) en Zoetermeer (spreekuur op MBO bij licht ziekteverzuim). 



Verbetering bereik  

De doelstelling binnen het convenant is het bereik tenminste gelijk te houden aan dat in 2017. Met name 

in de doelgroep van 4 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar is hier nog veel in te winnen. In 2019 heeft JGZ 

getracht de bereikcijfers te verbeteren door een aantal maatregelen. Zo werden en worden bijvoorbeeld 

alternatieve scenario’s ingezet met triage om achterstanden in te halen en hebben wij onze bezetting 

aardig omhoog gekregen in het afgelopen jaar. Desondanks is er nog steeds genoeg te doen en zullen wij 

de werkzaamheden voor 2020 voortzetten met extra aandacht voor het bereik in bepaalde doelgroepen.    

 

Er is dit jaar gestart met een driejarig programma om zorg op maat binnen JGZ verder door te 

ontwikkelen. Hierbij wordt als eerste gekeken naar de rand voorwaardelijke verbetering op systemen, 

werkprocessen en meer duiding van de richtlijnen om flexibiliteit te stimuleren. Om onze JGZ-

professionals in staat te stellen om meer te doen waar meer nodig is en minder te doen waar minder kan, 

zal er nog geïnvesteerd worden op het vakmanschap van onze professionals. JGZ zal optrekken met het 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) om dit te realiseren. JGZ streeft erna deze ruimte en 

verantwoordelijkheid bij de professionals te beleggen, passend bij ontwikkeling naar zelforganiserende 

teams. Ook voor 2020 zal onze samenwerking met het NCJ nauw zijn om ten alle tijden de hoogste 

kwalitatieve standaard te kunnen waarborgen.   

 

Verbetering registratie maatwerkactiviteiten, specifiek “participatie netwerken” en “casusregie” 

JGZ heeft in de loop van 2019 een aantal maatregelen doorgevoerd intern welke als doel hadden de 

verantwoording rondom Participatie netwerken en casusregie te verbeteren. Onder andere een 

persoonlijke registratie van uitgevoerde taken en een aanvullend inhoudelijke steekproef waren hier 

onderdeel van. Uiteindelijk is gebleken dat hier alsnog veel te winnen is en daarom zal voor 2020 de 

werkmethodiek en verantwoording nog verder uitgewerkt en aangescherpt worden. Aangaande casusregie 

is gebleken dat dit niet adequaat geborgd kon worden, zodoende is er dan ook besloten om dit product 

voor 2020 te schrappen en/of om te zetten in een andere vorm van zorg. Daarnaast is er een 

procesbeschrijving opgesteld, welke strikt nageleefd zal worden, voor de opstart en implementatie van 

nieuwe activiteiten. Onze Streven is dat dit ervoor zal zorgen dat alle uitgevoerde werkzaamheden straks 

duidelijk en transparant zijn in doel, werkwijze, kosten en verantwoording. Dit voor zowel de onze 

interne omgeving als voor de gemeenten.     

 

Arbeidsmarktproblematiek  

Door de tomeloze inzet en werving over 2019 kunnen wij met trots aangeven dat wij als stichting weer op 

vrijwel volledige bezetting zijn, op papier. De kanttekening hierbij is dat er namelijk nog wel sprake is 

van een klein gedeelte uitval door ziekte en er door zwangerschapsverloven ook een formatieve druk zal 

ontstaan gaandeweg 2020.   

Daarom blijven wij ook verder werken aan de arbeidsmarktcommunicatie, ambassadeurschap en 

strategisch personeelsbeleid om JGZ een aantrekkelijke werkgever te laten blijven. De verwachting is dat 



de krapte op de arbeidsmarkt namelijk blijft of zelfs groter zal worden in onze sector. Daarnaast wordt 

er steeds meer gevraagd van professionals en hierop moet ook JGZ anticiperen de komende jaren. 

 

Inhoudelijke thema’s krijgen ook aandacht 

Voor 2020 zal de koers worden doorgezet op het gebied van kinderarmoede, waar in 2019 grote stappen 

mee zijn gemaakt in Zoetermeer en in 2020 er H8 breed ook verder op toegelegd zal worden. Daarnaast 

staat 2020 ook in het teken van de lancering van verschillende Kansrijke Start initiatieven, zo is er in 

Delft een separaat programma ontwikkeld (KASTO) en zijn verscheidene gemeenten ook gestart met 

VoorZorg. Los daarvan zal JGZ op het gebied van de NCJ-preventieagenda blijven aansluiten op landelijke 

ontwikkelingen. 

 

Ontwikkelingen i.v.m. het Coronavirus 

Vanwege het Coronavirus en de maatregelen die hieromtrent getroffen zijn in Nederland, alsmede onze 

eigen interne maatregelen, zal 2020 een ander jaar dan anders worden. Zo zal JGZ minder 

contactmomenten aanbieden gedurende deze periode. Vooralsnog wordt het volledige 

rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd. In het aangepaste aanbod van contactmomenten wordt zoveel 

mogelijk de reguliere preventieve zorg geleverd, waarbij specifiek aandacht is voor de kwetsbare 

kinderen. Dit houdt in dat de bereikcijfers in 2020 anders zullen zijn dan andere jaren.  

 

Ook bij de maatwerk activiteiten is het zorgaanbod tijdelijk afgeschaald. De interventies die gericht zijn 

op de kwetsbare kinderen worden nog uitgevoerd, mogelijk met extra maatregelen ter bescherming van 

onze JGZ professionals. 

 

Hoe lang de maatregelen gaan duren is onzeker. In deze periode blijft JGZ alles doen om de kinderen te 

bereiken. Daarnaast zal JGZ ook ondersteuning bieden aan de GGD Haaglanden. Ook zal JGZ een 

herstelplan ontwikkelen voor de periode na de coronacrisis. Dit herstelplan is er op gericht om de 

reguliere preventieve zorg weer op alle contactmomenten aan te bieden, waarbij rekening gehouden 

wordt met alle overgeslagen contactmomenten uit de periode van de crisis. 

 

Over de ontwikkelingen, de voortgang en het herstel zullen wij u de komende tijd blijven informeren. 

  



Verwijzing naar 

Delft  

Verwijzing naar 

Leidschendam-Voorburg 

CM 0 
- 1 

jaar 

CM 1 
- 4 

jaar 

CM 4 - 19 
jaar 

(inclusief 
JCM)  

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 
jaar 

(inclusief 
JCM) 

Anders 16 41 59  
 

Anders 5 22 52  

Diëtist 1 0 3  
 

Diëtist 1 0 2  

Fysiotherapeut 43 21 0  
 

Fysiotherapeut 32 11 0  

GGZ 0 0 0  
 

GGZ 0 0 0  

Huisarts 20 35 17  
 

Huisarts 11 30 4  

Kinderarts 14 31 0  
 

Kinderarts 7 18 0  

KNO-arts 0  2  
 

KNO-arts 0  0  

Lactatiekundige 3 0 0  
 

Lactatiekundige 2 0 0  

Logopedist 3 35 0 

 

Logopedist 0 18 0 

Maatschappelijk 
werk 

3 1 0  

 

Maatschappelijk 
werk 

0 1 0  

Oogarts 
 

78 0  
 

Oogarts 
 

42 0  

Orthopeed 0 4 11  
 

Orthopeed 1 3 1  

Pedagoog 
 

 0  
 

Pedagoog 
 

33 0  

Psycholoog 
 

 1  
 

Psycholoog 
 

 0  

Radioloog 53 12 0 
 

Radioloog 56 15 0 

Tandarts 
 

9 0  
 

Tandarts 
 

9 0  

VVE 
 

65 0 
 

VVE 
 

28 0 

Totaal 156 332 93  
 

Totaal 115 230 59  

% van aantal CM 
2,05% 6,28% 2,9% 

 % van aantal CM 
1,81% 5,26% 2,0% 

 

 

Verwijzing naar 

Midden Delfland  

Verwijzing naar 

Pijnacker-Nootdorp 

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 jaar 
(inclusief 

JCM)  

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 jaar 
(inclusief 

JCM) 

Anders 1 1 9  
 

Anders 5 4 15  

Diëtist 1 0 2  
 

Diëtist 0 0 0  

Fysiotherapeut 12 11 0  
 

Fysiotherapeut 17 14 6  

GGZ 0 0 0  
 

GGZ  0 1  

Huisarts - 18 0  
 

Huisarts 22 9 8  

Kinderarts 1 4 0  
 

Kinderarts 8 6 11  

KNO-arts 0 0 1  
 

KNO-arts 0  2  

Lactatiekundige 0 0 0  
 

Lactatiekundige 0 0 1  

Logopedist 0 11 0 

 

Logopedist 1 30 0 



Maatschappelijk 
werk 

0 0 0  

 

Maatschappelijk 
werk 

1 0 8  

Oogarts  30 2  
 

Oogarts  50 0  

Orthopeed 0 1 1  
 

Orthopeed 2 1 17  

Pedagoog  0 0  
 

Pedagoog  0 1  

Psycholoog  0 0  
 

Psycholoog  0 2  

Radioloog 8 4 0 
 

Radioloog 29 5 0 

Tandarts  0 0  
 

Tandarts  0 2  

VVE  5 0 
 

VVE  23 0 

Totaal 23 85 15  
 

Totaal 85 142 74  

% van aantal CM 1,69% 6,80% 2,1% 
 

% van aantal CM 1,81% 4,15% 3,2% 

 

Verwijzing naar 

Rijswijk  

Verwijzing naar 

Wassenaar 

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 jaar 
(inclusief 

JCM)  

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 jaar 
(inclusief 

JCM) 

Anders 2 25 42  
 

Anders 3 3 17  

Diëtist 0 0 2  
 

Diëtist 0 0 1  

Fysiotherapeut 15 8 3  
 

Fysiotherapeut 6 6 1  

GGZ 0 0 0  
 

GGZ 0 0 0  

Huisarts 11 14 13  
 

Huisarts 0 6 2  

Kinderarts 11 19 3  
 

Kinderarts 2 4 1  

KNO-arts 0 0 1  
 

KNO-arts 0 0 4  

Lactatiekundige 11 0 4  
 

Lactatiekundige 2 0 3  

Logopedist 1 30 0 

 

Logopedist 0 13 0 

Maatschappelijk 
werk 

1 0 9  

 

Maatschappelijk 
werk 

0 2 0  

Oogarts  34 2  
 

Oogarts  8 0  

Orthopeed 0 3 25  
 

Orthopeed 2 1 9  

Pedagoog  1 9  
 

Pedagoog  4 0  

Psycholoog  0 2  
 

Psycholoog  0 0  

Radioloog 20 5 0 
 

Radioloog 11 0 0 

Tandarts  0 2  
 

Tandarts  0 0  

VVE  6 0 
 

VVE  4 0 

Totaal 72 145 117  
 

Totaal 26 51 38  

% van aantal CM 1,28% 3,80% 5,6% 
 

% van aantal CM 1,79% 3,93% 3,3% 

 

Verwijzing naar 

Westland  

Verwijzing naar 

Zoetermeer 

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 jaar 
(inclusief 

JCM)  

CM 0 - 
1 jaar 

CM 1 - 
4 jaar 

CM 4 - 19 jaar 
(inclusief 

JCM) 

Anders 3 3 30  
 

Anders 6 28 27  

Diëtist 0 0 0  
 

Diëtist 0 0 1  

Fysiotherapeut 34 17 1  
 

Fysiotherapeut 45 32 13  

GGZ 0 0 0  
 

GGZ 0 0 1  



Huisarts 19 17 7  
 

Huisarts 10 11 23  

Kinderarts 7 11 2  
 

Kinderarts 13 13 4  

KNO-arts 0 0 3  
 

KNO-arts 0 0 4  

Lactatiekundige 0 0 7  
 

Lactatiekundige 3 0 4  

Logopedist 4 53 0 

 

Logopedist 0 50 0 

Maatschappelijk 
werk 

4 0 2  

 

Maatschappelijk 
werk 

0 0 2  

Oogarts  71 0  
 

Oogarts  83 0  

Orthopeed 1 0 11  
 

Orthopeed 9 9 34  

Pedagoog  0 0  
 

Pedagoog  14 13  

Psycholoog  0 0  
 

Psycholoog  0 4  

Radioloog 56 22 0 
 

Radioloog 16 3 0 

Tandarts  0 1  
 

Tandarts  0 1  

VVE  38 0 
 

VVE  67 0 

Totaal 128 232 64  
 

Totaal 102 310 131  

% van aantal CM 1,33% 3,54% 1,5% 
 

% van aantal CM 0,98% 4,18% 2,8% 

 

  



 

 

 

92,7% 95,2% 94,8% 94,9% 94,9% 93,4% 95,5% 95,4% 92,4%

93,9% 96,3% 94,8% 95,9% 95,5% 95,5% 96,2% 96,2% 93,1%
92,1% 93,8% 93,8% 94,8% 94,8% 92,9% 95,4% 95,3% 92,0%

Volledige vaccinatie van kinderen geboren in 2016

DKTP Hib Hepatitis B

93,9% 95,9% 94,8% 95,3% 94,8% 94,4% 95,9% 95,3% 92,6%

94,5% 96,4% 94,8% 96,1% 94,9% 95,5% 96,0% 96,0% 92,9%

93,9% 95,4% 95,3% 95,7% 95,1% 92,9% 95,5% 95,6% 92,6%

Volledige vaccinatie van kinderen geboren in 2016

Pneumo BMR MenC

94,0% 94,4% 93,8% 94,6% 92,7% 91,3% 94,5% 94,1% 92,5%

Volledige vaccinatie van kinderen geboren in 2013

DKTP



 

 

 

  

91,3% 94,2% 94,4% 95,1% 93,2%
84,2%

95,4% 92,2% 89,5%

91,4% 94,0% 93,9% 94,7% 92,6% 90,4% 95,3% 92,2% 89,5%

Volledige vaccinatie van kinderen geboren in 2008

DTP BMR

51,3% 57,5% 56,9%
49,2%

42,6% 48,3% 44,6% 45,5% 45,5%

Volledige HPV-vaccinatie van meisjes geboren in 2004

HPV

86,6%

84,7%

93,8%

90,0%

86,0%

83,7%

89,3%

86,7%
87,1%

MenACWY 2018, Geboortejaar 2014

Delft

Leidschendam- Voorburg

Midden Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Wassenaar

Westland

Zoetermeer

Landelijk
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Delft 1026 0,0% 60,6% 1,0% 0,0% 0,1% 0,6% 0,3% 2,8% 34,6%

Delft* 818 17,3% 9,3% 10,4% 6,6% 6,9% 9,6% 4,8% 5,1% 30,1%

Leidschendam-Voorburg 529 2,1% 84,5% 2,6% 1,0% 0,5% 0,0% 0,5% 3,6% 5,2%

Leidschendam-Voorburg* 850 16,4% 10,6% 10,8% 4,4% 2,1% 10,0% 4,1% 7,7% 34,0%

Midden-Delfland 277 3,9% 72,3% 3,9% 5,3% 0,0% 0,0% 0,5% 10,2% 3,9%

Midden-Delfland* 97 38,1% 13,8% 7,7% 1,7% 5,0% 3,3% 2,8% 18,8% 8,8%

Pijnacker-Nootdorp 418 0,0% 61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 33,8%

Pijnacker-Nootdorp* 475 10,7% 0,0% 5,4% 3,6% 14,3% 12,5% 17,9% 3,6% 32,1%

Rijswijk 471 0,8% 80,9% 2,0% 1,6% 0,0% 0,4% 0,0% 2,0% 12,2%

Rijswijk* 700 19,3% 10,5% 7,2% 2,8% 6,1% 3,9% 2,8% 9,4% 38,1%

Wassenaar 140 1,6% 73,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 17,5%

Wassenaar* 145 13,6% 11,7% 15,0% 4,4% 6,3% 6,8% 1,9% 2,4% 37,9%

Westland 1342 1,8% 75,0% 0,0% 12,5% 1,8% 1,8% 0,0% 5,4% 1,8%

Westland* 1101 21,4% 6,5% 3,0% 13,8% 4,3% 8,7% 6,5% 7,0% 28,7%

Zoetermeer 936 2,0% 74,2% 0,9% 1,2% 0,5% 0,5% 0,2% 5,1% 15,4%

Zoetermeer* 1276 18,2% 14,3% 11,1% 4,3% 6,0% 6,6% 4,7% 14,6% 20,1%

Totaal inloop 5139 1,0% 67,7% 1,3% 1,2% 0,2% 0,3% 0,3% 5,7% 22,2%

Totaal telefoon* 5462 19,00% 10,94% 8,85% 5,65% 4,86% 8,37% 4,74% 9,04% 28,55%

Gemeente: Inloop/telefoon*

A
an

ta
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n
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o
p

A
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ta
l 
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o

n
* Onderwerp Inloop/telefonisch spreekuur



 

 



  

 

Croesinckplein 24-26 telefoon 088 – 054 99 99 www.jgzzhw.nl 



  

 

 

 

2722 EA Zoetermeer info@jgzzhw.nl 


