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Samen sturen
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Sinds 2015 is de nieuwe dynamiek voelbaar in het nieuwe jeugdzorgstelsel en in de
veranderingen die daarmee gepaard gaan. Het is een kunst om in die dynamiek steeds
ons eigen ritme te vinden. Met creativiteit, aandacht en bevlogenheid hebben we
gezamenlijk gewerkt aan tal van activiteiten waar dit jaarverslag een weergave van is.
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Missie en visie
Een belangrijk thema voor de JGZ is de praktische vertaling
van het manifest 1001 dagen. In dit manifest wordt gesteld dat
de eerste 1001 dagen het belangrijkst zijn voor de ontwikkeling
van kinderen. Dit heeft onder andere geleid tot:
 het verder versterken van de geboortezorgketen;
 de invoering van babymassage;
 de prematuren nazorgpoli;
 scholing van onze professionals op het gebied

van Infant Mental Health;
 het aanvullen van onze missie en visie.

De komende jaren gaan we hiermee door, zeker nu preventie
steeds meer aandacht krijgt en onze minister een landelijk
actieprogramma ‘kansrijke start’ aan het voorbereiden is.
Dit programma is voor de zomer van 2018 gereed. Wij zien
meer mogelijkheden om dit gedachtengoed in de praktijk
handen en voeten te geven en voeren daarover gesprekken
met onze medewerkers en samenwerkingspartners. Dat zorgt
voor energie, inspiratie en goede ideeën, gebaseerd op
onze missie.

De missie van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is het
bevorderen van een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling
van alle in ons werkgebied wonende kinderen van 04 jaar.
Zij doet dit op een professionele eigentijdse manier, in dialoog
met en afgestemd op de ouders/verzorgers. Vanuit de weten
schap dat liefde en verbinding de basis is voor de relatie tussen
ouder en kind, dat dit veiligheid, bestaansrecht en erkenning
biedt, van waaruit kinderen
zich kunnen ontwikkelen.
De JGZ gaat uit van de
1001 kritieke dagen
eigen verantwoordelijkheid
van de ouders/verzorgers
en benadert hen indien
geïndiceerd met een zorg
aanbod. De organisatie van
de JGZ is eenvoudig,
efficiënt en transparant.

Het krijgen van een kind is voor ouders een van de belangrijkste gebeurtenissen
in hun leven. De eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) zijn voor een gezonde
ontwikkeling van het kind cruciaal. Daarom maakt goede informatie en begeleiding
van ouders over de omgang met het kind juist in die periode het verschil.
In navolging van het manifest The 1001 critical days dat
in Engeland partij-overstijgende politieke steun heeft
gekregen, heeft een aantal samenwerkende organisaties
(DAIMH, NIP, NVO en Babywerk) het initiatief genomen
een Nederlandse versie van dit manifest te ontwikkelen.
Dit manifest-in-wording wordt besproken met gemeenten en politieke partijen, met als doel ook in
Nederland breed draagvlak te krijgen voor de inzet
van wetenschappelijke kennis en expertise om de
cruciale eerste twee jaar van kinderen te versterken.

Introduction The 1001 critical days by
Members of Parliament in Great Britain
‘As politicians from across the political spectrum,
we have come together for the first time to
acknowledge the importance of the 1001 critical
days from when a baby is conceived until the age
of two. This period of life is crucial to increase
children’s life chances, and we pledge to work to
ensure all babies have the best possible start in life.
We are missing an opportunity if we don’t prevent
problems before they arise. It is vital that a focus on
the early years is placed at the heart of the policy
making process, and in this manifesto we outline
why this period of life is so critical, and how we
intend to propel our objectives forward.’
www.1001criticaldays.co.uk

3

J EU G D G E ZO N D H EI DS ZO R G

Samenwerken en samen sturen
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Samenwerken is ieder jaar een centraal thema in ons werk,
met als doel het bieden van de juiste hulp op het juiste moment.
In 2017 is de samenwerking met het CJG verder vorm gegeven.
Ook de borging en doorontwikkeling van integrale vroeghulp,
samen met het CJG en MEE & De Wering, is gerealiseerd.
Naast samenwerken gaat het ook om samen sturen. Alleen door
samen te besluiten over wat nodig is, ontstaan gedragen plannen
met eigenaarschap en duidelijke verantwoordelijkheden. Dat
geldt ook voor besluiten die in de organisatie genomen worden
met betrekking op de uitvoering van het werk. Dit betekent een
omslag in denken en doen. Het vraagt moed en is soms onwennig
en ongemakkelijk, maar blijkt vooral verrijkend. Komende jaren
gaan we verder op dit pad, ook in de ontwikkeling van de
zelfstandige teams.

Daarnaast is dit jaarplan gebaseerd op afspraken met
gemeenten en op onze vier speerpunten uit het basispakket:
 Eigen regie van ouders; ouders kunnen bijvoorbeeld zelf
kiezen wanneer zij op het consultatiebureau willen komen.
 Brede integrale blik: samenwerking tussen de verschillende
disciplines binnen onze organisatie zorgt voor brede inzet
van deskundigheid.
 JGZ als verbinder: samenwerking met derden concreet
vormgeven.
 Primaire preventie: informeren en adviseren om problemen
te voorkomen, bijvoorbeeld overgewicht.
In 2017 zijn dashboards voor de zelfstandige teams ontwikkeld,
in 2018 kunnen de teams hun eigen resultaten volgen en indien
nodig bijsturen.

Zelfstandige teams
Uit bovenstaande vloeit voort dat de professional ruimte nodig
heeft om passende oplossingen te bieden aan klanten en naar
eigen verantwoordelijkheid en bevind van zaken te handelen.
Teams maken een eigen jaarplan, gebaseerd op het Landelijk
Professioneel Kader. Hierin is vastgelegd op welke manier het
basispakket Jeugdgezondheidszorg aangeboden dient te worden
gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind.
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De komende jaren gaan wij door op deze nieuwe route.
Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u tips voor ons?
Laat het ons weten.
Uw vragen en reacties zijn van harte welkom!
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Kwaliteit
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Kwaliteitscertificaten
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Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft in april 2008 het
certificaat van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector (HKZcertificering) behaald. Ieder jaar vindt
hercertificering plaats en mede dankzij de inzet van onze mede
werkers zijn we hiervoor in september 2017 wederom zonder
bevindingen geslaagd.
Sinds 2005 zijn wij in het bezit van het WHO/Unicef certificaat
‘Zorg voor Borstvoeding’. De uniformiteit en continuïteit in de
begeleiding bij borstvoeding is hiermee goed verankerd.
De werkwijze wordt gekenmerkt door een duidelijke en
gestructureerde aanpak.

Opleidingsinrichting
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een erkende opleidings
inrichting Arts Maatschappij & Gezondheid 1e en 2e fase.
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft in haar beleid
opgenomen dat alle artsen jeugdarts KNMG dienen te zijn of te
worden. Veertien jeugdartsen hebben deze opleiding voltooid
en één jeugdarts is in opleiding. Drie jeugdartsen hebben de
opleiding voor de 2e fase voltooid.

Groepsaanbod
Naar aanleiding van de behoefte van peuterspeelzalen en ouders
hebben wij in 2017 een nieuwe interactieve workshop ontwikkeld:
Media wijs opvoeden. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers
van kinderen tot 4 jaar, over het gebruik van beeldschermen.
De workshop is positief ontvangen door ouders.
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Prenatale Preventie
In het werkgebied van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
is een tweetal Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’en)
actief om gezamenlijk de kwaliteit van de geboortezorg te
verbeteren. In deze VSV’en participeren ziekenhuizen, eerstelijns
verloskundigen en kraamzorgorganisaties. Vanuit de VSV’en
zijn werkgroepen voortgekomen, waar Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland aan deelneemt. Binnen de werkgroep
‘kwetsbare zwangeren’ zijn zorgpaden ontwikkeld voor het
VSV Zuid Kennemerland. In deze zorgpaden is bijvoorbeeld
aangegeven, wanneer de aanstaande ouders in aanmerking
komen voor het preventieprogramma ‘Stevig Ouderschap
Prenataal’.
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Mental Health en 1001 kritieke dagen met verschillende
professionals gedeeld. We stimuleren dat ook de (aanstaande)
vaders meer worden betrokken; dit heeft een positieve invloed
op de partnerrelatie.
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In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden met het online
programma ‘Kindje Krijgen’. Deze serie korte filmpjes met
interactieve opdrachten is geschikt voor alle doelgroepen,
maar met name voor laaggeletterden, (zeer) jonge aanstaande
ouders en aanstaande ouders uit diverse culturele groepen.
De reacties van ouders waren positief en dit aanbod is een
mooie aanvulling op bestaande voorlichting. In 2018 willen
we hier een vervolg aan geven.
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GIZ methodiek

De vluchtelingen/statushouders vormen een aparte doelgroep,
waarvoor in samenwerking met een verloskundige en een mede
werker van Pharos voorlichtingsavonden zijn georganiseerd voor
Eritrese (aanstaande) moeders. Stevig Ouderschap verpleeg
kundigen hebben deze aanstaande ouders begeleiding op
maat gegeven.
Bij het VSV MiddenKennemerland is in 2017 de Integrale
Geboorte Organisatie (IGO) opgericht. De samenwerking
binnen dit IGO kende startproblemen, waardoor voorlichtings
bijeenkomsten voor aanstaande ouders niet voldoende van
de grond kwamen. Eind 2017 is een nieuw gezamenlijk plan
gemaakt, zodat de bijeenkomsten in 2018 weer van start
kunnen gaan. Bij beide VSV’en is een orthopedagoog
van JGZ en het CJG vertegenwoordigd in de maandelijkse
casuïstiekbesprekingen. Hier wordt de visie vanuit de Infant
6

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft gekozen om
te gaan werken met de methodiek ‘Gezamenlijke Inschatting
Zorgbehoefte’ (GIZ). Het doel is dat de professionals samen
met (toekomstige) ouders in gesprek gaan om in te schatten
wat er aan de hand is en wat nodig is. De methodiek biedt
toegankelijke schema’s (die ook geschikt zijn voor laaggeletter
den) om samen met ouders af te wegen welke ondersteuning
binnen en buiten de JGZ gewenst is. Dit wordt vastgelegd in
een gezamenlijk plan.
Redenen waarom gekozen is voor de GIZ methodiek:
 Gemeenschappelijke taal en een gedeelde, integrale visie

zowel voor samenwerking met ouders als voor multidisciplinaire
samenwerking van jeugdarts, JGZverpleegkundige en
orthopedagoog;
 Integrale beoordeling en inschatting van de zorgbehoefte
op de verschillende leefgebieden van het kind (ontwikkeling,
gedrag), zijn ouder(s) (veiligheid, opvoeding) en de omgeving
(gezin, netwerk);
 Er wordt samengewerkt met ouders, uitgaande van de eigen
kracht; zowel sterke kanten als zorgen worden eerder duidelijk
en sterke kanten vormen de basis voor het plan van aanpak.

In 2017 zijn de laatste medewerkers getraind in de GIZ methodiek.
Er zijn afspraken gemaakt over hoe de GIZ in de praktijk te
gebruiken. Steeds vaker wordt duidelijk dat het gebruik van de
GIZ meer en andere informatie oplevert en een goed instrument
is om hierover met ouders in gesprek te gaan. In die zin is de
samenwerking met CJG en sociale wijkteams geïntensiveerd,
zodat gesignaleerde zorgen op de juiste, passende manier
aangepakt kunnen worden.

Imago en identiteit
In 2017 is een onderzoek naar het imago en de identiteit
van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland uitgevoerd onder
haar in en externe doelgroepen (ouders, medewerkers en
stakeholders).
Op basis van de resultaten en bevindingen is een nieuwe
communicatiestrategie ontwikkeld. Hierin is de positionering
aangescherpt, een nieuwe communicatieboodschap geformuleerd
en nieuwe communicatiedoelstellingen bepaald. In 2018 zal aan
de hand van deze nieuwe strategie ook een visuele vertaalslag
gemaakt worden, om zo de kernwaarden van Jeugdgezondheids
zorg Kennemerland (capabel, betrokken, betrouwbaar, inspirerend
en vooruitstrevend) zowel in content als in de visuele identiteit
nog beter voor het voetlicht van haar doelgroepen te kunnen
brengen. Focus ligt hierbij voor komend jaar op de communica
tieactiviteiten gericht op ouders en dan met name op de social
media activiteiten en een nieuwe website.

Invoeren landelijke richtlijnen
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelt
in samenspraak met de JGZorganisaties wetenschappelijk onder
bouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basispakket JGZ.
Elk jaar kiezen de professionals een richtlijn om te implementeren,
actualiseren of ‘op te frissen’. In 2017 is de richtlijn ‘Zindelijkheid’
besproken in de vakgroepen. De registratie in het digitale dossier
is aangepast, zodat de verpleegkundigen in het laatste consult op
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het consultatiebureau kunnen registreren of een kind zindelijk is
of niet. Voorheen kon dat natuurlijk ook (middels een opmerking
in een verzamelveld), maar nu is dat een vast item. Door deze
gewijzigde registratie kunnen we aantallen zien en grafieken
tonen.
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De bespreking van de geactualiseerde richtlijn kindermishandeling
samen met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
is uitgesteld naar 2018, omdat in 2018 ook de uitbreiding van
de meldcode met een afwegingskader duidelijk is. Bij een
vermoeden van kindermishandeling gebruiken de medewerkers
de huidige meldcode kindermishandeling.
In 2017 was er bij negen kinderen een vermoeden van kinder
mishandeling. De zorgen zijn besproken met de ouders, binnen
de organisatie zijn collega’s en de aandachtsfunctionaris kinder
mishandeling geraadpleegd en in alle gevallen is Veilig Thuis
geconsulteerd.

Stroomlijnen kennis en communicatie
- Embrace
Werken met Facebook (besloten groepen) heeft de kennisdeling
binnen Jeugdgezondheidszorg Kennemerland de afgelopen jaren
bevorderd. Met Embrace (social intranet) maken we hierin een
volgende stap. Embrace stelt ons in staat tot:
 het sneller mobiliseren en structureren van kennis(deling);
 directe, snelle en laagdrempelige communicatie tussen
medewerkers onderling;
 grootschalige interactie en samenwerking met externe
relaties, partners en ouders.
Embrace (fase 1) is in oktober 2017 geïmplementeerd,
als gezamenlijk platform met CJG Kennemerland. De JGZ
Facebook groepen zijn opgeheven. In de komende jaren
zal Embrace verder als portaal (fase 2) en als kennisbank
(fase 3) uitgewerkt en ingezet gaan worden.
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Schalkwijk zet de tanden erin
De jeugdartsen zijn in Schalkwijk een pilot met betrekking
tot vroege mondverzorging gestart, in samenwerking met
Poetz Jeugdmondzorg en andere tandartspraktijken. Het doel
is kinderen eerder aan te melden, zodat op jongere leeftijd
begonnen wordt met periodieke gebitscontrole.
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Onderzoek en innovatie
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O N D ER ZO EK
Ouders Eigen Regie
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In 2014 zijn de medewerkers op twee locaties binnen onze
organisatie gestart met een andere werkwijze bij het maken van
afspraken voor het consultatiebureau. Vaste contactmomenten
werden losgelaten en ouders mochten zelf aangeven wanneer en
bij welke professional zij een volgende afspraak wilden hebben.
Ouders kregen hiermee meer regie over de jeugdgezondheids
zorg voor hun eigen kind. In 2015 werd deze nieuwe werkwijze
vergeleken met de ‘oude’ en daaruit bleek geen duidelijk verschil
in gebruik en kwaliteit tussen de oude en de nieuwe manier van
werken. Ouders zijn er heel tevreden over. Een zorg van mede
werkers blijft dat ouders veel minder of geen gebruik meer
zouden willen maken van het consultatiebureau. Dit blijkt niet
uit de cijfers. Het aantal contactmomenten blijft nagenoeg gelijk,
de vaccinaties worden nog steeds op tijd gegeven en het binnen
lopen tijdens het inloopspreekuur op de locaties die volgens de
nieuwe manier werken gebeurt zelfs vaker.

I N N O VATI E
JGZ App
In 2016 zijn we gestart met het ontwikkelen een app om ouders
op een nieuwe manier bij onze dienstverlening te betrekken.
Met deze app kunnen ouders heel veel zelf doen:
 de afspraken voor het consultatiebureau maken en wijzigen;
 kiezen op welk consultatiebureau en bij welke professional
zij de afspraak willen;
 volgen welke professional het digitale dossier van hun kind
bewerkt;
 de inhoud van het gesprek op het consultatiebureau bepalen.
8

De app voorziet de ouders ook van informatie. In het eerste
kwartaal van 2017 heeft een kleine groep ouders de eerste versie
van de app gekregen. Ze zijn enthousiast over het gebruik van
de app. Om de JgzApp te voorzien van betrouwbare informatie
zijn afspraken gemaakt met Opvoeden.nl. Eind 2017 is de testfase
afgerond en zijn voorbereidingen gestart om de app in het eerste
kwartaal van 2018 te lanceren.

Landelijk schakelpunt en RIVM
Via het landelijk schakelpunt (LSP) worden de gegevens uit het
DD JGZ dagelijks verstuurd aan het RIVM. Deze koppeling maakt
het ook mogelijk om per direct de vaccinatiestatus van het kind
op te vragen, zodat de professional altijd de actuele vaccinatie
status van het kind kent. Ook de opdracht voor het verrichten van
de hielprik screening gaat via het LSP. Wanneer een kind verhuist
naar een gemeente buiten ons werkgebied of wanneer het kind
de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt het dossier van een kind via
het LSP overgedragen aan de nieuwe JGZ instelling. Steeds meer
JGZ instellingen zijn aangesloten op het LSP.
In verband met een diffuus lichte daling van de vaccinatiegraad in
Nederland en meer ouders die twijfels en vragen over vaccineren
hebben, is landelijk besloten om geld vrij te maken voor een
zogenaamd ‘vaccinatieconsult’. In de eerste gesprekken
met ouders besteden jeugdartsen en verpleegkundigen extra
aandacht aan het (nut van het) rijksvaccinatieprogramma en de
digitale gegevens uitwisseling met het RIVM. Daarnaast hebben
de jeugdartsen wat meer tijd om met ouders in te gaan op de
twijfels en vragen. Eind 2017 is de registratie in het dossier
aangepast aan de nieuwe werkwijze.
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Mobiel werken

Babymassage

In 2017 zijn we een proef gestart met de digitale intake. Een
kleine groep verpleegkundigen beschikt hiervoor over een laptop
en mobiele telefoon. Bij het maken van de afspraak voor het
huisbezoek vraagt de verpleegkundige aan ouders of zij zelf alvast
gegevens in het dossier van het kind willen noteren. De ouder kan
dat doen via ons serviceportaal. Tijdens het eerste gesprek bij de
ouders thuis vult de verpleegkundige samen met de ouders de
rest van het digitale dossier in. Ouders stellen deze werkwijze
op prijs en voor de verpleegkundige betekent dit minder
administratie. In 2018 wordt ‘mobiel werken’ ingevoerd in
de hele organisatie.

Individuele babymassage is een onderbouwde interventie
(Databank Effectieve Jeugdinterventies), die Jeugdgezondheids
zorg Kennemerland heeft opgenomen in haar aanbod. Doel is de
sensitiviteit van ouders voor de signalen van het kind te vergroten.
Op een positieve, actieve en ontspannen wijze wordt het contact
tussen ouder en kind zichtbaar gestimuleerd. Ouders bemerken
direct positief resultaat, zo blijkt uit evaluatie. Dit bevordert
een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind, hetgeen
een gezonde ontwikkeling van het kind ten goede komt. De
interventie combineert babymassage met opvoedingsvoorlichting.
Babymassage wordt ingezet als preventief aanbod en is beschik
baar voor alle ouders. In 2017 zijn alle verpleegkundigen getraind
om deze interventie uit te voeren. Het aantal ouders dat gebruik
maakt van dit aanbod stijgt nog steeds, en een groot percentage
hiervan is vader. Babymassage wordt door ouders gewaardeerd
met gemiddeld een 9.

VVE toeleidingsmonitor en statusoverzicht
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland verzorgt de toeleiding
van kinderen die voldoen aan de doelgroep criteria VVE naar
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE. Haarlem,
Heemskerk, Zandvoort en Velsen hebben in eerdere jaren
de digitale VVEmonitor in gebruik genomen. De gemeenten
Bloemendaal en Beverwijk hebben zich in 2017 hierbij aange
sloten. De gegevens van een kind met een VVE indicatie worden,
met toestemming van de ouders, door Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland ingevoerd in het digitale toeleidingsproces.
Het kind kan daarna worden gevolgd vanaf de aanmelding tot
en met de plaatsing bij één van de VVE aanbieders.
Daarbij wordt het communicatieproces tussen JGZ en
VVEaanbieder makkelijker en worden er geen kinderen vergeten
die voor VVE in aanmerking komen. Zowel de aanbieder, de
gemeente als JGZ heeft een eigen dashboard waar het proces
wordt gemonitord. Zo heeft iedereen de laatste informatie
over aantal wel/geen plaatsingen, wachtlijsten, tijd tot plaatsing,
achtergrondgegevens van ouders en redenen van geen deelname.
In 2017 is met de verschillende partners versie 2.0 geëvalueerd
en hebben er aanpassingen plaatsgevonden. Er is in de monitor
ook een jaarrapportage voor gemeenten ontwikkeld. Deze is in
november beschikbaar gekomen.
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j
Jeugdgezond
heidszorg
Kennemerland

Techniek bab
ymassage
Begin met de
rustgevende
greep: één hand
dwars op
de buik en de
andere hand
onder de rug.

Voorkant

Doe wat olie
op je handen.
Strijk met je hand
en vanuit
het midden naar
opzij.
Strijk met je hand
en afwisselend van de
linkerflank
naar de rech
terschouder
en van de rech
terflank naar
de linkerschoud
er. Je pink
glijdt vlak lang
s de hals van
je baby. Lang
zaam de druk
iets vers tevig
en. Het tempo
blijft traag.

Armen
Pak met je linke
rhand de
hand vast en
omvat met je
rechterhand
de schouder.
Vorm een arm
band met je
hele hand en
strijk naar de
pols toe. Als
je rechterhand
bij de pols is,
de handen
elkaar laten afwi
sselen.
Omvat met beid
e handen
de schouder
en maak
schroefbewe
gingen richting
de hand. Je hand
en blijven
aaneengeslo
ten. Geef de
pols extra aand
acht.

Hand
Strijk met je plat
te duimen
in de breedte
van de handwor tel naar de
vingers toe.

Vingers

Vouw de ving
ers naar de hand
palm
toe en maak
er een knuist
van. Laat
de vingers zach
tjes trekkend
, één
voor één tuss
en duim en wijsv
inger
glijden en eind
ig met een licht
kneepje bij de
vingertop.
Mas seer nu de
andere arm.

Buik
Strijk van de
onderkant van
de
ribbenboog
naar de onderka
nt van
de buik. Han
d over hand.

Pak met je linke
rhand de voet
en
omhoog en mas
seer in vloeiend
e
bewegingen
met de rechteronderarm over
de buik. Eind
ig
met je volle hand
in het midden
van de buik.

Benen
Pak met je linke
rhand de voet
vast
en vorm een
armband met
je hele
hand en strijk
van heup naar
de
voet. Je duim
gaat in de bree
dte
over de voet
zool.
Maak een schr
oefbeweging
van
heup naar voet
. Vers tevig de
beweging rond
om de enkel
iets
en vergeet het
hieltje niet.

Voetzolen

Strijk met je plat
te duimen in
de
breedte van
de hiel naar de
tenen.
Strijk met je volle
hand in de
breedte de hele
voet, van de
hiel
naar de tene
n, af. Mas seer
nu het
andere been.
Leg nu je bab
y op zijn buik
dwars
op je bovenbe
nen met het
hoofd
naar links. Ga
verder met de
rugzijde.
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Dichtbij, deskundig
en preventief
Onze dienstverlening is beschreven in de brochure ‘Dichtbij, deskundig en preventief’.
We beschrijven hierin wat we doen, maar vooral ook waarom we dit doen. Onze missie is
immers het bevorderen van een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling van alle
kinderen van 0-4 jaar die wonen in Midden- en Zuid-Kennemerland.
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Jeugdgezondheidszorg Kennemerland werkt samen met
het hele veld van de zorg voor jeugdigen. De samenwerkings
afspraken tussen instellingen ten behoeve van het jonge kind
zijn onder andere vastgelegd in de ‘Wijzer Samenwerken’.
Hierin staat wat gedaan dient te worden als er vragen of zorgen
zijn over opvoeding, ontwikkeling of gedrag van een kind.
Alle medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven
en andere professionals kunnen contact opnemen met de
consultatiebureauteams en/of de orthopedagogen van
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.
De Wijzer is bedoeld voor professionals, waar het gaat om
het realiseren van een optimale samenwerking op het moment
dat ouders vragen hebben waarvoor samenwerking tussen
verschillende disciplines nodig is.

bureau van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, zodat de zorg
dichtbij in de wijk aanwezig is. Het team bestaat uit een kinderarts
en neonatoloog van het Spaarne Gasthuis, een ToP-fysiothera
peut, jeugdartsen, orthopedagoog en JGZ-verpleegkundigen
(beeldcoach en een Stevig Ouderschap Verpleegkundige) en
pre-verbale logopedisten. Er is gekozen voor een rustige opbouw
in de doelgroep; ‘nieuwe’ kinderen nemen deel aan de poli.
Zo groeit de poli langzaam, maar gestaag. De eerste voorzichtige
resultaten zijn bemoedigend; de reacties van ouders zijn heel
positief. In 2018 wordt de pilotfase afgesloten en wordt de poli
verder uitgebouwd. De samenwerking tussen de verschillende
professionals uit de diverse organisaties krijgt een enorme impuls;
er wordt van elkaar geleerd, men weet elkaar te vinden en blijft
afstemming zoeken.

Vroeggeboren kinderen

Thuisbegeleiding

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is in samenwerking met
het Spaarne Gasthuis en ToP kinderfysiotherapeuten een prema
turen nazorgpoli gestart. Hiermee creëren we een centraal punt,
waar ouders van premature kinderen terecht kunnen met vragen.
Verschillende professionals werken samen op een consultatie

Sinds 2016 is een thuisbegeleider JGZ aangesteld in IJmuiden.
Zij begeleidt kwetsbare gezinnen, met name (aanstaande) ouders
met een licht verstandelijke beperking. Het gaat om ondersteu
ning in de thuissituatie bij gezinnen met kinderen in de leeftijd
van -9 maanden tot 4 jaar, met als doel preventie van (ernstigere)
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problemen. De ondersteuning is praktisch, laagdrempelig, meteen
inzetbaar en voor ouders vertrouwd. Ze laat zien wat de JGZ kan
bieden, investeert in een vertrouwensrelatie en maakt duidelijk
waar eventuele verdere begeleiding of hulp nodig is. Indien het
laatste het geval is, kan de thuisbegeleider hier samen met ouders
naar toe werken. De ervaring heeft geleerd dat ondersteuning
die bij deze ouders goed aansluit veel tijd kost.

De JGZverpleegkundige bespreekt tijdens de intake het rook
gedrag van ouders en anderen in de omgeving van het kind. Zo
nodig komt zij hier tijdens de consulten op het consultatiebureau
op terug en ondersteunt de ouders met voorlichting en tips om
het meeroken van kinderen te voorkomen. Tijdens de intake
antwoordt zo’n 95% van de ouders ontkennend op de vraag of
er in huis wordt gerookt. 4,6% van de ouders rookt binnenshuis
en vijf ouders geven aan dat zij ook roken als hun kind erbij is.
Bij negen kinderen heeft de JGZverpleegkundige door middel
van huisbezoeken ouders ondersteund in het voorkomen van
meeroken door hun kind.
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Een goede doorgaande lijn van verloskundige naar JGZ is
bij deze doelgroep van cruciaal belang; een goede start van
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Dashboard
Ook dit jaar worden de cijfers volledig digitaal aangeboden door middel van
een dashboard. Hiermee wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het preventie
aanbod door Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en de gezondheidstoestand
van de kinderen van 0 tot 4 jaar in het werkgebied.

Op dit dashboard staat per gemeente de verantwoording
van de prestatieafspraken voor het afgelopen jaar, die met
betreffende gemeente zijn gemaakt. Dit betreft onder andere
cijfers ten aanzien van het bereik (volgens de landelijke
definitie), de neonatale screeningen, gezinsondersteuning
en preventie. Gegevens zoals het percentage overgewicht,
de grootte van de doelgroep voor voor- en vroegschoolse
educatie (VVE), het percentage kinderen dat borstvoeding
krijgt, tanden poetst en naar de tandarts gaat, zeggen iets
over de gezondheidstoestand van de populatie. Achter
gronden van het gezin kunnen bijdragen aan gezondheid
en ontwikkeling of juist een bedreiging vormen. Voor zover
mogelijk wordt gekeken naar het verloop van de percentages
in de afgelopen vijf jaren. Daarnaast worden de gemeentelijke
cijfers in de benchmark vergeleken met cijfers uit het
hele werkgebied. Elke gemeente heeft in de aanbiedingsbrief van het jaarverslag en de financiële verantwoording
een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, zodat er
ingelogd kan worden op het dashboard.
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Locaties
Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland
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Hoofdkantoor Jeugdgezondheidszorg

Consultatiebureaus Haarlem

Kleermakerstraat 51A
1991 JL Velserbroek
Telefoon 088 - 995 95 95

Jan Gijzenkade 305 B
2025 MC Haarlem

Consultatiebureau Uitgeest
Graskamplaan 10
1911 LH Uitgeest

Consultatiebureau Heemskerk

Amsterdamstraat 71
2032 PN Haarlem

Maltezerplein 27
1961 JC Heemskerk

Leidseplein 36 rd
2013 PZ Haarlem

Consultatiebureau Beverwijk

Vilniusstraat 2
2034 EM Haarlem

Romerkerkweg 10
1942 EZ Beverwijk

Consultatiebureau Velsen-Noord
Heirweg 2B
1951 CD Velsen-Noord

Consultatiebureau IJmuiden
Marktplein 1
1972 GA IJmuiden

Consultatiebureau Velserbroek
13

Colensostraat 11
2021 BA Haarlem

Aletta Jacobsstraat 200-220
1991 PW Velserbroek

Consultatiebureau Bloemendaal
Dennenweg 15A
2061 HW Bloemendaal

Consultatiebureau Zandvoort
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24A
2041 BM Zandvoort

Consultatiebureau Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
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