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Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Jeugd & Gezin

Inleiding
Voor u ligt het dienstenboek van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtreek. Het document
maakt inzichtelijk wat de werkzaamheden zijn die vallen onder het Basispakket
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), ingegeven door de Wet op de Publieke Gezondheid
(WPG). Daarnaast schetsen wij de werkzaamheden van de gezins- en opvoedcoaches
en krijgt u een beeld van het aanvullend preventief pakket. Per dienst benoemen wij
de doelstelling, inhoud, resultaat, doelgroep en uitvoerend professional.
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1. Uitvoering Basispakket
1.1. 22wekenprik
Algemeen

Zwangeren kunnen vanaf de 22e week tot aan de
bevalling zich laten vaccineren tegen kinkhoest.
Daarmee beschermen zij hun baby tegen deze infectieziekte. De 22wekenprik is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.

Doelstelling

Extra bescherming tegen kinkhoest in de eerste levensmaanden van de baby.

Inhoud

Na de vaccinatie maakt de zwangere antistoffen aan
die via de placenta bij de ongeboren baby terechtkomen. Deze heeft daardoor na de geboorte voldoende antistoffen voor de eerste levensmaanden, totdat
hij/zij zelf een vaccinatie krijgt.

Resultaat

Pasgeboren kinderen zijn minder kwetsbaar voor
kinkhoest door vaccinatie van hun moeder.

Doelgroep

Alle zwangeren die in ons werkgebied wonen.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundige

1.2. Prenataal huisbezoek
Algemeen

de aanstaande ouders in gesprek over belemmerende en bevorderende factoren die spelen bij ouders,
de baby en de omgeving. Samen wordt gekeken
naar wat ouders nodig hebben in hun gezin. Zo nodig wordt aanvullende zorg opgestart en kan tijdig
een begin worden gemaakt met de aanpak van bestaande problemen.

Resultaat

De aanstaande moeders zijn begeleid naar een optimale start met hun kind en het aanstaande ouderschap.

Doelgroep

Alle zwangere vrouwen die kwetsbaar zijn door factoren die spelen bij het kind, gezin of de omgeving.

Een prenataal huisbezoek is een vroege preventieve
interventie. Het wordt op indicatie aangeboden aan
kwetsbare aanstaande ouders ter ondersteuning
van en ter aanvulling op de begeleiding door de verloskundige en/of andere zorgverlener die de zwangerschap coördineert.

Uitvoerend professional

Doelstelling

Algemeen

Inhoud

Doelstelling

Kennismaken, een vertrouwensband opbouwen en
signaleren van mogelijke risico’s op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied, om zo vroeg mogelijk passende ondersteuning te kunnen bieden.

Tijdens het huisbezoek gaat onze professional met
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1.3. Neonatale
gehoorscreening
Een screening bij pasgeboren kinderen om gehoorverlies vroegtijdig te signaleren. Deze screening
wordt tegelijkertijd aangeboden met de neonatale
hielprikscreening.

Voorkomen van achterstand in de (spraak-taal)ont-
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wikkeling van kinderen door het vroegtijdig opsporen van gehoorverlies.

Inhoud

Bij alle pasgeborenen wordt door onze professionals, tussen de vierde en de zevende dag na de
geboorte, een gehoorscreening uitgevoerd. Wanneer de uitslag van de screening onvoldoende is,
vindt een tweede en zo nodig een derde screening
plaats.

Resultaat

Pasgeborenen hebben een gehoorscreening aangeboden gekregen. Bij de gezinnen waar een huisbezoek door onze professional heeft plaatsgevonden is een screening uitgevoerd, tenzij er sprake
was van een contra-indicatie. Zo nodig vindt een
herhaling plaats.

Doelgroep

Resultaat

Pasgeborenen hebben een hielprikscreening aangeboden gekregen. Bij de gezinnen waar een huisbezoek door onze professional heeft plaatsgevonden is een screening afgenomen. Zo nodig vond
een herhaling van de screening plaats.

Doelgroep

Alle pasgeboren kinderen die in ons werkgebied
wonen met uitzondering van de pasgeborenen die
op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) liggen. Zij krijgen de screening vanuit het ziekenhuis
aangeboden.

Uitvoerend professional
Screener

1.5. Intakehuisbezoek

Alle pasgeborenen die in ons werkgebied wonen,
met uitzondering van de pasgeboren kinderen die
op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) liggen. Zij krijgen de screening vanuit het ziekenhuis
aangeboden.

Algemeen

Uitvoerend professional

Het gezin maakt kennis met de diensten van onze
JGZ. Daarnaast geven onze professionals voorlichting en advies over gezond en veilig opvoeden en
opgroeien, afgestemd op de vragen en behoeften
van het gezin. Ook signaleren zij vroegtijdig (lichamelijke) ontwikkelingsstoornissen, psychosociale

Screener

1.4. Neonatale
hielprikscreening

Een huisbezoek waarbij kennismaking met de JGZ,
het bespreken van vragen, het bieden van voorlichting en vroegtijdige signalering centraal staan.

Doelstelling

Algemeen

Een screening bij pasgeboren kinderen voor het
opsporen van een aantal ernstige aangeboren afwijkingen.

Doelstelling

Tijdig opsporen van zestien stofwisselingsziekten
en twee andere aangeboren afwijkingen waardoor
behandeling tijdig kan starten.

Inhoud

Bij alle pasgeborenen wordt door onze professionals, tussen de vierde en de zevende dag na de
geboorte, een hielprik uitgevoerd. Wanneer
de uitslag twijfelachtig is, wordt de hielprik herhaald.
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problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en
opvoedproblemen en leiden zo nodig toe naar passende zorg- of hulpverlening.

Inhoud

Na de geboorte van het kind nemen onze professionals telefonisch contact op met de ouder(s) om
een afspraak te maken voor het intakehuisbezoek.
Tijdens het huisbezoek verstrekken onze professionals informatie over de JGZ en:
 Gaan in op vragen van de ouder(s)
 Nemen een algemene anamnese af
 Voeren observaties en onderzoek van de baby
uit
 Signaleren factoren die de gezondheid van het
pasgeboren kind bevorderen of bedreigen
 Monitoren de draaglast en draagkracht van ouders
 Geven gericht individueel advies, individuele
begeleiding en eventuele toeleiding
 Evalueren en bepalen het vervolg met ouder(s)

Resultaat

Ouder(s) van pasgeboren kinderen krijgen telefonisch een huisbezoek aangeboden. Bij de gezinnen
waar een huisbezoek heeft plaatsgevonden zijn vragen beantwoord, adviezen gegeven en eventuele
afwijkende ontwikkelingen en problemen gesignaleerd. Zo nodig zijn interventies ingezet en gegevens
geregistreerd. Tevens is er een start gemaakt van
een relatie die tot 18 jaar kan duren.

Doelgroep

Alle ouders van pasgeboren kinderen die in ons
werkgebied wonen.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundige

1.6. Consulten 0 tot 4 jaar
Algemeen

Contactmomenten volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK) voor kinderen van 2 weken tot 4
jaar, waarin centraal staan: voorlichting, systematische monitoring, screening en signalering van de
ontwikkeling van de jeugdige en advisering hierover.
In de leeftijd 0 tot 4 jaar zijn de consulten inclusief
het vaccineren.
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Doelstelling

Onze professionals gaan in op de vragen van ouders
en de behoefte van het kind. Zij bieden preventie
(voorlichting en advies) over gezond en veilig opvoeden, opgroeien en ontwikkeling passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook signaleren zij vroegtijdig
(lichamelijke) ontwikkelings- en groeistoornissen,
psychosociale problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en opvoed- problemen en leiden zo
nodig toe naar passende zorg- of hulpverlening. Tevens wordt een voldoende vaccinatiegraad beoogd.

Inhoud

Onze professionals:
 Gaan in op vragen van de ouder(s)
 Nemen een algemene anamnese af
 Voeren observaties en onderzoek van het kind
uit
 Signaleren factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen
 Monitoren de draaglast en draagkracht van de
ouder(s) en kinderen
 Geven voorlichting specifiek per leeftijd, gericht
individueel advies, individuele begeleiding en
zorgen eventueel voor toeleiding naar de juiste
zorg
 Voeren het Rijksvaccinatieprogramma uit op de
daarvoor vastgestelde leeftijden
 Bespreken van de voortgang van de verleende
zorg: evalueren en bepalen het vervolg met de
ouder(s)
Volgens het LPK bieden wij:
 1 t/m 6 maanden: 5 contacten
 7 t/m 12 maanden: 3 contacten
 1 tot 4 jaar: 5 contacten

Resultaat

Kinderen en hun ouders worden uitgenodigd voor
individuele contactmomenten. Alle verschenen kinderen zijn onderzocht, de afwijkende ontwikkelingen
zijn gesignaleerd en zo nodig zijn interventies ingezet. Voorlichting en advies zijn gegeven, afgestemd
op de vraag van de ouders.

Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) van 2 weken tot 4 jaar
die in ons werkgebied wonen.

Uitvoerend professional

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige, consultatiebureauassistente
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1.7. Onderzoek op indicatie
0 tot 4 jaar
Algemeen

Een individueel extra contactmoment voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarin zorgen of vragen worden
opgepakt. Dit onderzoek op indicatie is ofwel naar
aanleiding van bevindingen tijdens een eerder contactmoment of op verzoek van de ouder(s).

Doelstelling

Onze professionals geven voorlichting en advies,
signaleren vroegtijdig (lichamelijke) ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en opvoedproblemen.
Zo nodig leiden zij toe naar passende zorg- of hulpverlening.

Inhoud

Op ieder moment kan het noodzakelijk zijn om kinderen een extra onderzoek op indicatie aan te beiden. Dit kan variëren van een lichamelijke screening
tot een consult over psychosociale problematiek
van de jeugdige. Een onderzoek op indicatie biedt de
mogelijkheid om de situatie goed in kaart te brengen
en een analyse te maken van de ervaren problematiek. Daarnaast wordt de balans opgemaakt tussen draagkracht en draaglast. De professional kijkt
samen met ouder(s) en/of kind of toeleiding naar
jeugdhulp of verwijzing naar een andere zorgprofessional passend is.

Resultaat

Bij kinderen die een onderzoek op indicatie hebben
gehad, zijn eventuele afwijkende ontwikkelingen en

problemen gesignaleerd en zo nodig zijn interventies ingezet en/of is verwezen naar passende zorg.

Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) van 0 tot 4 jaar die in
ons werkgebied wonen.

Uitvoerend professional

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige

1.8. Huisbezoek op indicatie
0 tot 4 jaar
Algemeen

Een extra huisbezoek voor kinderen van 0 tot 4 jaar
waarin zorgen of vragen worden opgepakt. Dit huisbezoek op indicatie is ofwel naar aanleiding van bevindingen tijdens een eerder contactmoment of op
verzoek van de ouder(s).

Doelstelling

Onze professionals geven voorlichting en (opvoed)
advies, signaleren vroegtijdig (lichamelijke) ontwikkelings- stoornissen, psychosociale problematiek,
gezondheidsbedreigende factoren en opvoedproblemen. Zo nodig leiden zij toe naar passende zorg- of
hulpverlening.

Inhoud

Op ieder moment kan het noodzakelijk zijn om kinderen een extra huisbezoek op indicatie aan te beiden. Het biedt de mogelijkheid om in de thuissituatie
een analyse te maken van de ervaren problematiek.
Daarbij wordt de balans opgemaakt tussen draagkracht en draaglast. De professional kijkt samen met
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ouder(s) en/of kind of toeleiding naar jeugdhulp of
verwijzing naar een andere zorgprofessional passend is.

1.10. Consulten 4 tot 12 jaar
Algemeen

Bij kinderen die een huisbezoek op indicatie hebben
gehad, zijn eventuele vragen of problemen in kaart
gebracht, zijn zo nodig zijn interventies ingezet en/of
is verwezen naar passende zorg.

Contactmomenten volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK) voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
waarin centraal staan: bespreken van vragen, voorlichting, systematische monitoring, screening en
signalering van de ontwikkeling van de jeugdige en
advisering hierover.

Doelgroep

Doelgroep

Resultaat

Alle kinderen (en hun ouders) van 0 tot 4 jaar die in
ons werkgebied wonen.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundige

1.9. Inloopspreekuur
Algemeen

Een open spreekuur voor ouders van kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar voor wegen/meten en korte
(op)voedingsvragen.

Doelstelling

Onze professionals bieden voorlichting en advies
over gezond en veilig opvoeden en opgroeien passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook signaleren
zij vroegtijdig evt. problematiek.

Inhoud

Onze professionals organiseren wekelijks een inloopspreekuur op het consultatiebureau. Ouders
kunnen hier hun kind laten wegen/meten en korte
vragen stellen over de (op)voeding.

Resultaat

Ouders en het kind die gebruikmaken van het inloopspreekuur krijgen antwoord op hun vragen. Zo nodig
krijgen zij een extra contactmoment aangeboden.

Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) tot 4 jaar die in ons
werkgebied wonen.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundige
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Alle kinderen (en hun ouders) van 4 tot 12 jaar die in
ons werkgebied schoolgaand zijn.
Zij krijgen volgens het Landelijk Professioneel Kader
(naast de groepsvaccinatie) 2 contacten aangeboden.
Voor nadere beschrijving zie 1.6..

1.11. Onderzoek op indicatie
4 tot 12 jaar
Algemeen

Een individueel extra contactmoment voor kinderen
van 4 tot 12 jaar waarin zorgen of vragen worden
opgepakt door een screening of analyse. Dit extra
onderzoek op indicatie is ofwel naar aanleiding van
bevindingen tijdens een eerder contactmoment of
op verzoek van de ouder(s). Het onderzoek kan zowel een medisch karakter hebben, als psychosociaal
en gericht op advies, voorlichting en begeleiding.

Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) van 4 tot 12 jaar die in
ons werkgebied schoolgaand zijn.
Voor nadere beschrijving zie 1.7.

1.12. Huisbezoek op indicatie
4 tot 12 jaar
Algemeen

Een extra huisbezoek voor kinderen van 4 tot 12 jaar
waarin zorgen of vragen worden opgepakt. Dit huisbezoek op indicatie is ofwel naar aanleiding van bevindingen tijdens een eerder contactmoment of op
verzoek van de ouder(s).

Jeugd & Gezin
Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) van 4 tot 12 jaar die in
ons werkgebied schoolgaand zijn.

Uitvoerend professional

Voor nadere beschrijving zie 1.8.

1.13. Consulten 12 tot 18 jaar
Algemeen

Contactmomenten volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK) voor kinderen van 12 tot 18 jaar,
waarin centraal staan: bespreken van vragen, voorlichting, systematische monitoring, screening en
signalering van de ontwikkeling van de jeugdige en
advisering hierover.

1.15. Speciaal Onderwijs
Algemeen

Het aanbod van Jeugd en Gezin geldt voor alle kinderen tot 18 jaar. Ook voor hen die speciaal onderwijs volgen. Voor hen worden de contactmomenten
volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK)
aangepast aan hun levensfase en behoeften. Zo
kunnen wij bijvoorbeeld een (extra) onderzoek aanbieden voor een nieuwe leerling op school of bij herindicatie.

Doelstelling

Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) van 12 tot 18 jaar die
in ons werkgebied schoolgaand zijn.
Zij krijgen volgens het Landelijk Professioneel Kader
(naast de groepsvaccinaties) 2 contacten aangeboden.

Optimaliseren van het functioneren van kinderen
op de speciaal onderwijsschool, door deze school
inzicht te geven in de beperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Onze professionals
bieden daarnaast voorlichting en advies over gezond en veilig opvoeden en opgroeien passend bij
de leeftijd en het functioneren van kinderen. Ook signaleren onze professionals vroegtijdig (lichamelijke)
ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en opvoedproblemen. Zo nodig zorgen wij voor verwijzing

Voor nadere beschrijving zie 1.6.

Inhoud

1.14. Onderzoek op indicatie
12 tot 18 jaar
Algemeen

Een individueel extra contactmoment voor kinderen tot 18 jaar waarin zorgen of vragen worden
opgepakt door een screening of analyse. Dit extra
contactmoment is ofwel naar aanleiding van bevindingen tijdens een eerder contactmoment/gezondheidsonderzoek/gezondheidscheck of op verzoek
van de ouder(s)/kind/leerkracht.

Doelgroep

Onze professionals:
 meten factoren die de gezondheid bevorderen
of bedreigen
 monitoren de draaglast en draagkracht
 geven gericht individueel advies en voorlichting,
individuele begeleiding en eventuele toeleiding
 bespreken de voortgang van de verleende zorg

Resultaat

Onze professionals geven de school inzicht in de beperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen voor zover dit mogelijk is en altijd na overleg
met de ouders.

Doelgroep

Alle kinderen (en hun ouders) van 12 tot 18 jaar die
in ons werkgebied schoolgaand zijn.

Alle kinderen tot 18 jaar die in ons werkgebied op het
speciaal basis- en voortgezet onderwijs geplaatst
worden.

Voor nadere beschrijving zie 1.6.

Uitvoerend professional
Jeugdarts
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1.16. Groepsvaccinaties
Algemeen

De contactmomenten voor 4 tot 18 jarigen worden
aangevuld met de groepsvaccinaties, waarbij de
kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma
worden gevaccineerd. Daarnaast is het mogelijk om
gebruik te maken van het inhaalspreekuur. Dat is
bedoeld voor kinderen die recent in Nederland zijn
komen wonen of later zijn gestart met het vaccinatieprogramma (de zogenaamde instromers).

Doelstelling

Het bereiken van een optimale vaccinatiegraad.

Inhoud

Onze professionals organiseren dagen/dagdelen
waarin kinderen tussen de 4 en 18 jaar terecht kunnen voor een vaccinatie. De groepsvaccinaties worden georganiseerd op de leeftijden van 9, 12 en 14
jaar. Afhankelijk van de leeftijd krijgen de kinderen de
volgende vaccinaties:
 Difterie, Tetanus en Polio (DTP)
 Haemophilus influenza type b (Hib)
 Pneumokokkenziekte (pneu)
 Bof, mazelen en rode hond (BMR)
 Meningokokken ACWY (MenACWY)
 Humaan papillomavirus (HPV)

Resultaat

De kinderen die zijn verschenen, hebben de juiste
vaccinaties ontvangen, tenzij er sprake was van een
contra-indicatie.

Doelgroep

Alle kinderen tussen 4 en 18 jaar die in ons werkgebied wonen.

Uitvoerend professional

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente

1.17. Telefonisch spreekuur
0 tot 18 jaar
Algemeen

Elke werkdag kunnen ouders tussen 8.00 en 16.30
uur gebruik maken van het telefonisch spreekuur
van Jeugd en Gezin. Zij kunnen daar terecht met
(korte) vragen over hun kind of het ouderschap.

10 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek Dienstenboek

Doelstelling

Laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar zijn voor
elke ouder met een vraag over het gezond opvoeden
en opgroeien van hun kind of het ouderschap.

Inhoud

Tijdens het gesprek wordt de vraag verhelderd en
samen gekeken wat een passend antwoord of oplossing kan zijn.

Resultaat

Ouders krijgen advies en voorlichting passend bij
hun vraag. Zo nodig wordt aanvullend een extra contactmoment aangeboden.

Doelgroep

Alle ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar die bij ons
in zorg zijn.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundige

1.18. JouwGGD
Algemeen

JouwGGD.nl is een breed gezondheidsplatform voor
jongeren van 12- 23 jaar met mogelijkheden tot online hulp en interactie. Zo kunnen jongeren hier dagelijks anoniem chatten met een professional. Jeugd
en Gezin participeert in dit landelijke aanbod.

Doelstelling

Met JouwGGD biedt Jeugd en Gezin een laagdrempelig en bij de doelgroep passende (online) aanvulling op het eigen (offline) preventieve aanbod. Jongeren kunnen op elk moment bij JouwGGD terecht
met vragen over hun gezondheid. Zoals vragen over
hun lichaam, hun gevoel of dingen waar ze thuis liever niet over praten.

Jeugd & Gezin
Inhoud

JouwGGD biedt de jongeren online hulp (chat, e-mail
en zelfhulpmodulen) en reageert op informatie (forum). Daarnaast vindt ook interactie plaats via social
media ( Instagram en Facebook).

Resultaat

Jongeren krijgen (anoniem) betrouwbare informatie
en een professioneel antwoord op hun vraag.

partners. Waarbij een ieder elkaar weet te vinden en
er korte lijnen zijn. Ketenpartners weten welke diensten ze bij het de JGZ kunnen halen.

Doelgroep

Alle ketenpartners werkzaam binnen de formele netwerken.

Uitvoerend professional

Doelgroep

Jeugdverpleegkundige, jeugdarts, gezins- en opvoedcoach

Uitvoerend professional

1.20. Ziekteverzuim

Jongeren van 12-23 jaar

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van Jeugd
en Gezin participeren in het landelijke chatteam

1.19. Samenwerken en
(beleidsadvies)
Algemeen

Algemeen

Activiteiten uitgevoerd door onze professionals onder jeugdigen op het basis- en voortgezet onderwijs
in het kader van voorkomen vroegtijdig schoolverlaten.

Doelstelling

Contacten in het formele netwerk die erop gericht
zijn om de samenwerking, toeleiding en signalering
in de jeugdketen te verbeteren.

Terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten. Vroegtijdige opsporing en zo nodig inzetten van zorg bij
leerlingen met medische en psychosociale/psychiatrische problematiek.

Doelstelling

Inhoud

Een optimale samenwerking tussen onze professionals en ketenpartners binnen de formele netwerken,
zoals de scholen, kinderdagverblijven en eerstelijns
voorzieningen zoals huisartsen en de gemeentelijke
toegangen.

Inhoud

Onze professionals zijn met het beheer van de longitudinale dossiers, het op vaste momenten zien en
screenen van alle kinderen en de integrale kijk op
ontwikkeling en gezondheid van het kind (binnen
de context), een spil binnen het (informele) wijknetwerk en een belangrijke ketenpartner en toeleider
naar jeugdhulp. Actief leggen zij contact en zoeken
naar samenwerking met organisaties die werken
met kinderen en ouders. Onze professionals kunnen ketenpartners ondersteunen op versterking van
signalering, bijvoorbeeld in omgang met specifieke
ziektebeelden, aandoeningen of vermoedens van
kindermishandeling.

Resultaat

Kwalitatief goede samenwerking tussen Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek en haar formele netwerk-

Onze professionals kunnen preventieve activiteiten
uitvoeren wanneer jeugdigen meer dan gemiddeld
geoorloofd verzuimen. Dat doen zij volgens de M@
ZL methode. Samen met de jeugdige kijken zij wat
er speelt. Is er sprake van medische en/of problematiek? Spelen er factoren in de thuissituatie mee? Met
de jeugdige exploreren we alle domeinen rondom de
jeugdige zoals kindfactoren, ouder- en omgevingsfactoren. Om het verzuim te verlagen worden gezamenlijk activiteiten en/of afspraken uitgezet.

Resultaat

De situatie van de jeugdige is geanalyseerd: de risicofactoren zijn in kaart gebracht. Onze professional
heeft hier een passende interventie op ingezet in de
vorm van toeleiding of begeleiding door onze professional.

Doelgroep

Alle leerplichtige jeugdigen tot 18 jaar die in ons
werkgebied schoolgaand zijn.

Uitvoerende professional
Jeugdarts
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Jeugd & Gezin

2.

Aanbod Gezins- en opvoedcoaches

2.1. Begeleiding ouderschap
en opvoeding

Resultaat

Algemeen

Doelgroep

Het aanbod van de gezins- en opvoedcoaches is
laagdrempelig en zonder wachtlijst beschikbaar
voor elke ouder met een vraag over opvoeden of het
ouderschap. Dit zorgaanbod wordt geboden met
aanvullende financiering vanuit de gemeenten. Hier
zijn per gemeente afspraken over gemaakt.

Doelstelling

De gezins- en opvoedcoaches richten zich primair
op de ouders en bieden ondersteuning bij een brede
range van vragen over het ouderschap en opvoeden.

Inhoud

De hoofdtaken van de gezins- en opvoedcoach zijn:
 Versterken van ouderschap, met een preventief
doel:
• veilig en gezond opgroeien van kinderen
• voorkomen van maatschappelijke uitdagingen (kindermishandeling, scheiding,
schoolverzuim)
• doorbreken van patronen (intergenerationele overdracht)
 Het bieden van begeleiding, informatie en advies
m.b.t opvoeden en ouderschap aan ouders, verzorgers, collega’s in het netwerk en andere professionals
 Signaleren van problematiek waarbij inzet van
jeugdhulp geïndiceerd is en ouders begeleiden
bij het toeleiden naar deze hulp en een goede
overdracht
 Signaleren van onveiligheid in gezinnen en signalen omzetten in handelen
De begeleiding aan ouders is intensief-preventief.
Deze varieert van het beantwoorden van een enkelvoudige vraag (eenmalig) of een kortdurend traject
(3-5 gesprekken) tot intensievere begeleiding (zowel
qua duur als inhoud en frequentie) bij complexere
problematiek. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Naast individuele begeleiding bieden de gezins- en opvoedcoaches ook begeleiding in groepsverband door middel van cursussen.
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Ouders voelen zich competent in het ouderschap en
hebben vertrouwen in hun opvoedvaardigheden.

Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met
vragen/zorgen over het ouderschap en/of de opvoeding.

Uitvoerend professional
Gezins- en opvoedcoaches

2.2. Cursus voor gescheiden
ouders
Algemeen

De cursus ‘Positief opvoeder voor gescheiden ouders’ geeft aan ouders handvatten om na een scheiding de rol als opvoeder op positieve wijze te pakken. Deze cursus wordt in overleg met de gemeente
aanvullend gefinancierd.

Doelstelling

Het doel van de cursus is om na een scheiding het
zelfvertrouwen en de opvoedvaardigheden van ouders te versterken.

Inhoud

Ouders krijgen handvatten hoe om te gaan met
emoties, hoe problemen op te lossen, conflicten
te hanteren en een goede balans te vinden tussen
werk, gezin en ontspanning.

Resultaat

Ouders ervaren meer grip in opvoeding en ouderschap en een positief effect in de communicatie met
de andere ouder.

Doelgroep

Gescheiden ouders (van kinderen in de leeftijd van
0 tot 12 jaar). Co-ouders kunnen niet samen deelnemen.

Uitvoerend professional
Gezins- en opvoedcoach

Jeugd & Gezin

3.

Aanvullend preventief pakket

3.1. Stevig Ouderschap

3.2. Buitenshuisproject

Algemeen

Algemeen

Stevig Ouderschap wordt sinds 2020 aangeboden
in de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Laren, Blaricum en Hilversum. In 2021 start ook Weesp.

Doelstelling

Extra ondersteuning aan jonge gezinnen waar de
omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld.

Inhoud

Met circa zes huisbezoeken (tot de leeftijd van 2
jaar) worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen
en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.

Resultaat

Problemen tijdig signaleren en voorkomen.

Doelgroep

Kwetsbare gezinnen met kinderen in de leeftijd van
0 tot 18 maanden.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundige

Het Buitenshuisproject loopt in Hilversum, Gooise
Meren en een enkel geval in Wijdemeren en is gericht op kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving en een onveilige thuissituatie.

Doelstelling

Het doel van het project is om het welbevinden van
deze kinderen te vergroten, om in het gezin generatieoverdracht te voorkomen en de kans op kindermishandeling of (latere) psychische problemen te
verkleinen.

Inhoud

De betreffende kinderen krijgen gedurende twee jaar
gratis kinderopvang, BSO of een andere vorm van
begeleiding. De ouders krijgen psycho-educatie, informatie, advies en coaching m.b.t. psychische, verslavings- en LVB-problematiek.

Resultaat

Ouders worden versterkt in het ouderschap en het
opvoeden van hun kind.
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Jeugd & Gezin
Doelgroep

Kinderen van ouders met psychische en LVB problemen of verslaving en een onveilige thuissituatie

Uitvoerend professional

Jeugdverpleegkundige, gezins- en opvoedcoach

3.3. Groepsvoorlichting voor
aanstaande en jonge ouders
Algemeen

Een serie van twee workshops voor aanstaande ouders en een cursus voor ouders die net een baby hebben gekregen. Deze voorlichting is een aanbod in Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum

Doelstelling

Aanstaande ouders voorbereiden op het aanstaande
ouderschap en prille ouders ondersteunen na de geboorte van hun kind.

Inhoud

Onze professionals organiseren de workshops en/of
cursus op het consultatiebureau of in de praktijk van
de verloskundige. Op interactieve wijze gaan zij met
de (aanstaande) ouders in gesprek en worden tips en
adviezen onderling uitgewisseld.

Resultaat

Ouders die deelnemen aan deze workshops of cursus
hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over
het betreffende onderwerp en hebben antwoord gekregen op de opvoedvragen die zij vooraf hadden.

Uitvoerend professional

Jeugdverpleegkundige, gezins- en opvoedcoach

3.4. Begeleiding
peuterspeelzalen en
kinderopvang
Algemeen

Begeleiding van peuterspeelzalen en kinderopvang
vindt plaats in de gemeente Hilversum.

Doelstelling

Intensiever contact met peuterspeelzalen en kinderopvang door medewerkers van het consultatiebureau.
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Inhoud

Door korte lijnen weet men elkaar makkelijker te vinden en worden vragen en uitdagingen rondom een
kind sneller (met toestemming van ouders) besproken.

Resultaat

Het (gezamenlijk) opstellen van plannen om ouder(s)
en kind te kunnen ondersteunen.

Doelgroep

Medewerkers van peuterspeelzalen en/of kinderopvang.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundigen

3.5. Sociaal medische
indicatie
Algemeen

Sociaal medische indicatie (SMI) voor kinderopvang is
een specifieke dienstverlening in Hilversum.

Doelstelling

Door een tijdelijke SMI-plaatsing van een kind op de
kinderopvang, krijgen ouders meer ruimte om met
hun eigen vragen, zorgen of problemen aan de slag te
gaan.

Inhoud

De mogelijkheid voor het aanvragen van een sociaal
medische indicatie (SMI) wordt door de jeugdverpleegkundige besproken met de ouders. Samen worden doelen opgesteld waar de ouders tijdens de SMI
aan willen werken. Dat kan gaan om het op orde brengen van de financiën, het regelen van toekomstperspectief (opleiding/training/ambulante begeleiding/
taalles), etc. De doelen worden door de jeugdverpleegkundige gemonitord.

Resultaat

Ouders kunnen verder zonder SMI, zij hebben hun zaken beter op de rit.

Doelgroep

Kwetsbare ouders met vragen, zorgen en/of problemen.

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundigen

Jeugd & Gezin

3.6. Samenwerking met de
verloskundigen

3.7. Mentale gezondheid van
jongeren

Algemeen

Algemeen

In de gemeente Hilversum is gestart met extra aandacht voor de samenwerking met de verloskundigen.

Doelstelling

Versterken van elkaars expertise en bevorderen van
de afstemming van zorg.

Inhoud

De jeugdverpleegkundige werkt samen met de verloskundige tijdens de centering parenting bijeenkomsten die de verloskundigen organiseren. Tijdens
twee bijeenkomsten neemt de jeugdverpleegkundige daarin haar rol. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen kraamzorg, verloskundigen en jeugdverpleegkundigen

Resultaat

Elkaar weten te vinden indien nodig.

Doelgroep

Verloskundigen (en kraamzorgorganisaties)

Uitvoerend professional
Jeugdverpleegkundigen

Er zijn steeds meer signalen van jongeren met mentale gezondheidsproblemen. Op sommige momenten wordt opgeschaald naar jeugdhulp terwijl dit niet
altijd nodig blijkt te zijn. De manier waarop nu vaak
met problemen wordt omgegaan, vraagt om een andere manier van kijken, afstemmen en samenwerken. Dit willen GGD en Jeugd en Gezin samen met
scholen oppakken in een kleinschalig initiatief.

Doelstelling

Ontwikkelen van een alternatieve aanpak van mentale problematiek bij jongeren met daarbij de focus
op basisvoorzieningen in de context van de jongere.

Inhoud

De interventie is gericht op jongeren vanaf 12 jaar
met problemen op het gebied van angst, stress en
depressieve gevoelens zoals somberheid en lusteloosheid. Het uitgangspunt daarbij is om meer te
normaliseren en in te zetten op veerkracht en weerbaarheid.

Resultaat

Inzichten in het resultaat van de nieuwe aanpak: welke investeringen vraagt het en wat levert het op?

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met mentale problemen.

Uitvoerend professional

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige, gezins- en opvoedcoach
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