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Preventie: 
ontzorgen en normaliseren 

Jeugdgezondheidszorg Almere 



• Wie zijn wij 

• Wat doen we 
• (Pre)natale fase 

• Jonge kind 

• Bassisschoolleeftijd 

• Puberteit en verder 

• Toekomst? 
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Jeugdgezondheidszorg Almere 
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Jeugd(gezondheids)zorg Almere  
wie zijn wij  
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Jeugdgezondheidszorg Almere 
Professioneel en open 

• Jeugdartsen 

• Medewerker jeugdhulp 

• Administratief Medewerker 

• Opvoedadviseurs 

• Schoolmaatschappelijk- en 
jongerenmaatschappelijk 
werk 

• RVP coördinator 

• Coördinator Ongewenste 
omgangsvormen (O&O) 

 

 

 

 

• Jeugdverpleegkundige/ 
verpleegkundig specialist 

• Screeningsteam 

• Weeg en meet assistenten 

• VVE (logopedie) 

• Management en 
ondersteunende diensten 

 

• Tandheelkundig preventief 
medewerker (TPM) 
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 Wettelijk kader 

• Wet publieke gezondheid (WPG) 

• Wet geneeskundige behandelovereenkomst 
(WGBO) 

• Jeugdwet 

• Verplichte Meldcode Huiselijke Geweld en 
Kindermishandeling 

• Leerplichtwet 

 

 

Jeugdgezondheidszorg Almere 
wat doen we – de basis op orde 
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 Basistaken pakket (0-18 jr)  

 Periodiek Gezondheidsonderzoek (PGO) 

 Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

 Registratie in het digitaal dossier JGZ 

 

 

Jeugdgezondheidszorg Almere 
wat doen we – de basis op orde 
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JGZ in de gemeenten  

(=hyperlink) 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  
in de gemeenten  

http://youtu.be/cdRxdp3SOzs
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Hoeveel kinderen 0-18 jaar in Almere 
ingeschreven? 

   

   0 - 18 jaar:  47.515 (24 %)  

   

   18-23 jaar:  15.282 (7,7%) 
     (bron: CBS Almere 2015) 

 

 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg Almere 
de Almeerder centraal 
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JGZ EN (PRE)NATALE PERIODE  

 zwangerschapseducatie 

 samenwerking  

 met geboortezorg, thema-avond borstvoeding   

 met verloskunde of maatschappelijk werk 

Flevoziekenhuis voor  begeleidingsbezoek in de 

zwangerschap  

 Stevig Ouderschap / kennismakingsbezoek JGZ 

 Screeningsteam 

 hielprik en neonatale gehoorscreening 
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JGZ en het jonge kind 

 Reguliere contactmomenten  

 Frequent contacten in deze levensfase 

 Start bij tweede levensweek huisbezoek door 

jeugdverpleegkundige/verpleegkundig specialist 

 Inloopspreekuur, telefonisch spreekuur en mailen JGZ 

 Social media: Facebook 

 Aanvullende consulten bij jeugdarts, verpleegkundig 

specialist en jeugdverpleegkundige zijn laagdrempelig  

toegankelijk (geen wachttijd) 

 programma Samen Starten   
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JGZ en het jonge kind 

 mamacafés  (informatief/thema’s) en mama-baby-inloop 

(ontmoeten/spelen) 

 peuterdans, peutergym 

 cursus   Peuters in Zicht  

 extra aanbod: Stevig Ouderschap en  kortdurende 

videohometraining 

 Spreekuur opvoedadviseur, cursus  KOESA (echtscheiding) 

 logopedisch advies 

 integrale vroeghulp 
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JGZ en basisschoolleeftijd 

• Consultatie en advisering op school 

• Regulier basisonderwijs wijkgericht 
• Zorgteam (ZT)  

• Speciaal (basis)onderwijs  stedelijk gericht 
• Commissie voor begeleiding (CVB) -wettelijk kader 

• PGO op indicaties 
• Vroegsignalering (jGGZ, Passend onderwijs)  

• Integrale vroeghulp (IVH) 

• Ongewenste omgangsvormen 

• Voorlichting en leskisten 

• Tandheelkundig preventief medewerker (TPM) 
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Jeugdgezondheidszorg en de 
puberteit   

• Consultatie en advisering op school 

• Voortgezet onderwijs   stedelijk gericht 
• Zorgadviesteam (ZAT)  

• Voortgezet speciaal onderwijs  stedelijk gericht 
• Commissie voor begeleiding (CVB) -wettelijk kader 

• Klassikaal contactmoment  - leefstijllessen 

• Social media: Jouw GGD chat, Jongin Almere 

• Preventief verzuimspreekuur  

• Zeggenschap van ouders en jongere zelf 
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Jeugdgezondheidszorg overige 
aspecten     

 

• JGZ in de Publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA) 

• JGZ en wetenschap 
• Academische werkplaats  publieke gezondheid (AMC) 

• Beleidsadvisering naar gemeenten en bevolking 
• JGZ professional – adviesgroep jeugd, partijen overleg Almere 

• Okescoop/Flevoscoop 

 

 

 

 

 

https://cjgscoop.ggdflevoland.nl/scoop.asp?guid=ZPWQOG
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Verbinding met het sociaal domein 
- wijkteam 

Samenwerking 
in de praktijk 
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Casus 1 
 

Hulpvraag:  

moeder wil een verwijzing voor onderzoek van haar 5 
jarige zoon 

• Hij is druk thuis. 

• School dacht aan ADHD.  

• Thuis is kind altijd druk, sinds basisonderwijs drukker. 
Tijdje weer onzindelijk geweest.  

• Verder gezond. 
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Waar kan moeder terecht met deze vraag? 

– Wijkteam 

– Huisarts 

• POH GGZ 

– Opvoedadviseur 

– Maatschappelijk werk (JMW/SMW) 

– Okételefoon 

– Zorgstructuur school  

– Jeugdarts 

 

Casus 1 vervolg  
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Casus 1 vervolg 
Leren en verbeteren, samenwerken en een wakkere houding 

Aanvullende informatie jeugdarts uit DD-JGZ: 

 

• Vervroegd PGO op indicatie bij jeugdarts  

• Gedrags- en leerproblemen  

• Zowel op school als thuis  

• Ouders laagbegaafd 

• Sinds 3 mnd op speciaal onderwijs,  

• huidige school heeft geen verdenking ADHD 

• CVB: pedagogische begeleiding  (MEE traject) via SMW 
opstarten 
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• Opvoedingsvragen  
• Eten, slapen, zindelijkheid, gedrag 

• School gerelateerde vragen  
• Gedrag, verzuim, leerproblemen e.d. 

• Ontwikkelingsvragen 
• Psychosociale ontwikkeling (gedrag) 
• Groei (lengte en overgewicht) 
• Zintuigelijk (visus, gehoor) 
• Algehele ontwikkeling 

• Inzet en/of verwijzing jeugdhulp 
• Medische gegevens uitwisselen 

• groei, visus, gehoor, ontwikkeling 
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Inzetbaarheid JGZ  
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Jeugdgezondheidszorg Almere 
aandachtspunten toekomst? 

• Optimaliseren bereikbaarheid 
• Inloop en telefonische spreekuren JGZ 0-18/23 jaar 

• Collegiale consultatie 

• Bevorderen samenwerking 
• Wijkteam 

• Huisartsen 

• KDV, PSZ en onderwijs 

• Overige ketenpartners 

• Uitbreiding JGZ taken 
• Prenatale fase 

• 18 + en schoolgaand (MBO,PRO, VSO) 

• Inzet lichte jeugdhulp 
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• Expertteam uitbreiden tot specialistisch team 
• Toevoegen medische expertise op gebied van preventie ,jeugdarts 

KNMG /arts M&G 

• Digitale tools  

• Vluchtelingenkinderen in de wijken 
• Behoefte aan aanvullende ondersteuning 

• Andere wettelijke kaders, maar wel schoolgaand 

 

Jeugdgezondheidszorg Almere 
aandachtspunten toekomst? 
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