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K E NNE M E R L AND

De reis gaat verder
Transitie Jeugdzorg

JAAR V E R S L AG

Per 1 januari 2015 is het jeugdzorgstelsel veranderd. De jeugdgezondheidszorg en de Centra voor
Jeugd & Gezin hebben daarin een belangrijke rol. Haarlem, Zandvoort en de IJmond gemeenten
hebben Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en MEE Noord-West Holland gevraagd om CJG
Kennemerland BV op te richten, waarin de opvoed- en opgroeiondersteuning, (toegang tot) jeugdhulp
en samenhang en samenwerking met de partners een plaats heeft.
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De ontwikkelingen zijn in volle gang en nog niet
uitgekristalliseerd. In het algemeen zouden we kunnen stellen dat
de transitie van de Jeugdwet gelukt is maar dat de transformatie
nog in de kinderschoenen staat. De transformatie is niet alleen
een beweging naar meer eigen verantwoordelijkheid en eigen
regie bij gezinnen, maar ook naar meer verantwoordelijkheid
bij professionals. De visie van de Jeugdwet is dat kinderen
gezond en veilig opgroeien en talenten ontwikkelen en dat
wanneer er zorg nodig is, deze zo dichtbij en nabij mogelijk
wordt ingezet. Dit vraagt om meer aandacht voor preventie en
verrijken van de ondersteuning in de omgeving van het kind.
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft hier in 2015 op
verschillende manieren invulling aan gegeven. In de eerste plaats
door de uitvoering van het Landelijke Basisaanbod Preventie
(BAP).

uitleg en advies kan de JGZ ontzorgen en normaliseren, bijdragen
aan het versterken van eigen kracht en regie door ouders, en
onnodige medicalisering tegen gaan. In 2014 zijn we gestart met
de invoering aan de hand van vier speerpunten en dit is in 2015
vervolgd.

Invoering Basisaanbod Preventie

BREDE INTEGRALE BEOORDELING
Essentieel is een integrale benadering van het kind. Alle
aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een
kind worden betrokken en geïntegreerd. Hiermee bedoelen
we lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve aspecten op
niveau van het kind, in interactie met ouders (gezin) en omgeving.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt het nieuwe Basispakket JGZ.
Het uitgangspunt is dat gekeken moet worden naar wat kinderen
nodig hebben om gezond op te groeien en naar wat ouders nodig
hebben om hun kind gezond op te voeden. Waar nodig vindt
voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg plaats. Met
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EIGEN REGIE
Dit geven we onder andere vorm door middel van flexibilisering
van het aanbod. Vaste contactmomenten worden losgelaten
en ouders mogen zelf aangeven wanneer en bij welke
professional ze een volgende afspraak op het consultatiebureau
willen hebben. Ouders krijgen hiermee eigen regie over de
jeugdgezondheidszorg voor hun kind. In 2015 hebben we hier
onderzoek naar gedaan, zie hiervoor het hoofdstuk ‘Onderzoek en
innovatie’.
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Jeugdgezondheidszorg Kennemerland zet voor deze brede
integrale benadering een multidisciplinair team in, bestaande uit
een jeugdarts, JGZ-verpleegkundige en orthopedagoog.

K E NNE M E R L AND
JAAR V E R S L AG

VERSTERKEN (PRIMAIRE) PREVENTIE
Nog meer dan voorheen wordt met dit basisaanbod het begrip
‘preventie’ onderstreept. Vaccineren, monitoren, signaleren en
screenen vormen nog steeds de kern van het Basispakket JGZ en
moeten aan ieder kind worden aangeboden. Kindermishandeling,
overgewicht en beeldschermgebruik kregen al langer aandacht,
maar zijn nu ook wettelijk vastgelegd in het Basispakket JGZ. In
2015 zijn verschillende initiatieven uit de teams tot stand gekomen,
bijvoorbeeld het afbouwen van het speengebruik en verwijzen van
gele baby’s.
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DE JGZ ALS VERBINDER
In de totale zorg voor de jeugd vormen het jonge kind en zijn
ouders een speciale groep. In de eerste levensjaren gebeurt er
in het leven van een jong kind heel veel, meer dan in de rest van
het leven. De lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van
jonge kinderen verloopt zeer snel. Op deze leeftijd is het extra
belangrijk dat de juiste hulp op het juiste moment kan worden
ingezet. Om dit goed te kunnen doen heeft de JGZ veel contact
met anderen. In 2015 is met name aandacht besteed aan de
samenwerking met huisartsen, kinderartsen, peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven en de CJG-coaches.

Invoering zelfstandige teams
De belangrijkste verandering van de laatste jaren is dat de wensen
en inzichten van de ouders leidend zijn voor de zorg en hulp die
wij geven. In dialoog met de professional, die haar/zijn expertise
inbrengt, wordt bepaald wat er moet gebeuren. Niet meer
standaard procedures, maar maatwerk; doen wat in een specifieke
situatie nodig is. Dat betekent dat de professionals ook de ruimte
en de zelfstandigheid moeten hebben om naar bevind van
zaken te handelen. Er zijn wel kaders en protocollen die gevolgd
moeten worden, maar daarbinnen begint de sturing bij de cliënt
en de professional en minder bij het management. Dat vraagt
om een hele andere manier van denken en handelen, zowel van
medewerkers als van leidinggevenden.
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Het belangrijkste doel is om met elkaar vanuit de visie van
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland de vier speerpunten te
realiseren. Daar worden met de teams afspraken over gemaakt
en daar zal de leidinggevende ook regelmatig over spreken met
het team. Hoe het team de werkzaamheden precies regelt en
uitvoert is aan het team zelf, als er maar stappen worden gezet
om de visie en de doelen te realiseren binnen de gestelde kaders.
In 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van deze nieuwe
leiderschapsvisie en in 2016 wordt dit voortgezet.
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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 (HKZ-certificering) behaald. Ieder jaar vindt
hercertificering plaats en mede dankzij de inzet van onze
medewerkers zijn we hiervoor in april 2015 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. In 2013 heeft opnieuw een toetsing
plaatsgevonden en is het certificaat voor een periode van drie jaar
verlengd.

Opleidingsinrichting
In 2012 is de erkenning voor onze organisatie als
opleidingsinrichting Arts Maatschappij & Gezondheid 1e fase
voor 5 jaar verlengd. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
heeft in haar beleid opgenomen dat alle artsen jeugdarts KNMG
dienen te zijn of te worden. In 2015 is ook de erkenning als
opleidingsinrichting voor Arts Maatschappij & Gezondheid 2e
fase voor 5 jaar verlengd. Inmiddels heeft 1 jeugdarts deze studie
afgerond en zijn 2 jeugdartsen KNMG bezig met deze opleiding.

Herinrichten en optimaliseren van het
documentatie- en informatiesysteem
Het bestaande digitale handboek was gebouwd met software
die niet meer up to date was en moeilijk te beheren. Daarom is
gekozen voor een nieuwe omgeving, met meer mogelijkheden.
De opbouw werd veranderd van ‘documentgericht’ naar
‘procesgericht’. Tegelijkertijd zijn alle processen en documenten
onder de loep genomen: wat achterhaald is wordt verwijderd en
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waar nodig worden documenten herzien. Documenten worden zo
kort en bondig mogelijk geschreven. Het doel is om aan het eind
van het eerste kwartaal 2016 de eerste oplevering van het nieuwe
handboek te realiseren.
De folders die wij gebruiken willen wij zoveel mogelijk digitaal
aanbieden. Inmiddels zijn er inmiddels 47 gedigitaliseerd en in te
zien op onze website.

Prenatale Preventie
In het werkgebied van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
is een tweetal Verloskundige SamenwerkingsVerbanden
(VSV’en) actief om gezamenlijk de kwaliteit van de geboortezorg
te verbeteren. In deze VSV’en participeren ziekenhuizen,
1ste lijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties. Uit de
vorming van de VSV’en zijn werkgroepen voortgekomen, waar
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland deel aan neemt. Zo zijn
bijvoorbeeld met de werkgroep R4U zorgpaden ontwikkeld
voor het VSV Midden-Kennemerland, waarin helder is gemaakt
wanneer de aanstaande ouders te motiveren voor het
preventieprogramma Stevig Ouderschap Prenataal, of wanneer
het Advies Informatie Team en/of CJG coaches in te schakelen.
Een andere werkgroep waarbij we betrokken zijn, is actief in het
verbeteren van de voorlichting voor de aanstaande ouders. Het
belangrijkste is daarbij dat het aanbod van alle betrokken partijen
in samenhang met elkaar onder de aandacht gebracht wordt bij
de aanstaande ouders.
In samenwerking met Anne Kraamzorg van de Sensa Zorggroep
en de verloskundigenpraktijk aan ‘t Spaarne is in 2015 een pilot
van start gegaan om in Haarlem een zwangerschapscursus in
het Turks te organiseren. Hierbij is uitdrukkelijk gesteld dat deze
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cursus ook toegankelijk moet zijn voor die vrouwen, die zich
ingeschreven hadden bij een andere kraamzorgorganisatie.
Vanwege de toename van het aantal vluchtelingen in de
regio dat de Nederlandse taal nog niet beheerst, wordt
in 2016 onderzocht of er een zwangerschapscursus in het
Arabisch ontwikkeld kan worden.

K E NNE M E R L AND
JAAR V E R S L AG

De voorlichtingsbijeenkomsten ‘Borstvoeding’ worden in
de regio in gezamenlijkheid georganiseerd. Dit betekent
dat de bijeenkomsten in de hele regio in tijd en plaats
op elkaar afgestemd zijn, waarbij de verwachting is dat
meer aanstaande ouders in de gelegenheid zijn om deze
bijeenkomsten te bezoeken. Tevens is er een kwaliteitsslag
gemaakt om de voorlichting op een eensluidende wijze uit te
dragen naar de aanstaande ouders.
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De workshops voor aanstaande ouders winnen aan
bekendheid en krijgen hoge waarderingscijfers. Samen met
andere aanbieders van deze workshops is de inhoud van de
workshops geëvalueerd en bijgesteld onder begeleiding
van Stichting Babywerk. In 2016 wordt onderzocht hoe
het aanbod van workshops voor aanstaande ouders en de
voorlichtingsbijeenkomsten ‘Borstvoeding’ in samenhang met
de VSV’en nog meer onder de aandacht gebracht kan worden
bij de aanstaande ouders. In 2009 is het Platform Prenatale
Preventie Midden- en Zuid-Kennemerland opgericht.
Wanneer de participatie van Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland bij beide VSV’en geborgd is, zal deze
opgeheven kunnen worden.

Verwijsindex Midden- en
Zuid Kennemerland
Een nieuwe ontwikkeling in 2015 is de mogelijkheid
om ongeboren kinderen ‘handmatig’ te laten plaatsen
in de verwijsindex. Stevig Ouderschap Verpleegkundigen
hebben dit diverse keren gedaan, daar zij zorgen
hadden bij de begeleiding van de aanstaande ouders. Dit
heeft geleid tot matches met bijvoorbeeld Veilig Thuis.
Een andere ontwikkeling die in 2015 van start zou gaan
is het verkrijgen van een gezinsmatch, die de methodiek
van 1Gezin1Plan kan ondersteunen, maar deze is landelijk
uitgesteld naar 2016.
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Prematuren
De NCJ richtlijn ‘Vroeg en/of small for gestationel age (SGA)
geboren kinderen’ is in 2015 tijdens één van de overlegdagen
uitvoerig besproken met de jeugdartsen, orthopedagogen en
JGZ-verpleegkundigen. Presentaties zijn gegeven door een
jeugdarts, orthopedagoog en videohometrainster uit de JGZ
en een TOP-kinderfysiotherapeute van het Spaarne Gasthuis.
Verschillende aspecten van de kenmerken en achtergronden,
de ontwikkeling van het kind, de hechting en de betekenis en
ontwikkeling van de ouder-kind interactie van deze specifieke
groep kinderen kwamen aan de orde.
In samenwerking met het Spaarne Gasthuis en de
TOP-kinderfysiotherapeute is door de JGZ in 2015 het initiatief
genomen om te komen tot een gezamenlijke prematurenpoli op
één van de locaties van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.
Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat interventies het best
ingezet kunnen worden vlak voor of meteen na ontslag uit het
ziekenhuis, en dat zij het meeste effect hebben als ze van langere
duur zijn. Voor ouders betekent dit dat er laagdrempelige zorg,
passend bij de vraag van ouders, thuis of dichtbij huis gegeven
kan worden. Ouders vinden, naast de hulp in de thuissituatie,
op één plek de ondersteuning en/of hulp door verschillende
professionals die ze nodig hebben, waarbij er samen een plan
wordt gemaakt en éénduidige adviezen worden gegeven.
Conform de NCJ-richtlijn gaat Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland met de samenwerkingspartners een
multidisciplinair team vormen, bestaande uit een kinderarts en
neonatoloog van het Spaarne Gasthuis, een TOP-fysiotherapeute,
jeugdartsen, orthopedagoog en JGZ-verpleegkundigen
(VideoHomeTrainer en een Stevig Ouderschap Verpleegkundige).
Deze samenwerking zal in de vorm van een pilot starten in
Haarlem. Wanneer deze succesvol verloopt krijgt hij een vervolg
in de Haarlemmermeer. Wij zullen hierin samenwerken met GGD
Kennemerland.

Spraak-taalontwikkeling
Begin 2015 is de handreiking ‘Signalering taalachterstanden’ van
het NCJ volledig geïmplementeerd. Dit hield met name in dat de
signalering op de leeftijd van 2,5 jaar is aangescherpt. Kinderen
die met 2 jaar twijfelachtig scoren op het VTO taal (ongeveer 20 %
van de kinderen) worden opnieuw onderzocht op de leeftijd van
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en gestart met de uitvoering. Daarnaast is een kleine groep
getraind om als coach ondersteuning te kunnen geven. Zowel
de trainingen als de uitvoering en de reacties van ouders
worden gemonitord, samen met de zelfmonitoring van de
professionals. Na een uitgebreide evaluatie begin 2016
worden vervolgstappen gemaakt voor verdere implementatie.
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Doorgaande lijn

JAAR V E R S L AG

In 2015 is een begin gemaakt met extra aandacht voor de
doorgaande lijn; een goede doorgaande lijn start bij de intake
en stopt niet bij 4 jaar. Een klankbordgroep heeft een plan
gemaakt om dit onder de aandacht te brengen, waarin de
elementen ‘nauwere samenwerking vanuit de locaties met
het netwerk’ en ‘kennisverhoging van voor school benodigde
competenties’ verder worden uitgewerkt.
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2,5 jaar en zo nodig naar het Audiologisch Centrum verwezen.
Op driejarige leeftijd wordt landelijk gebruik gemaakt van het
van Wiechenschema om de taalontwikkeling te beoordelen.
Eind 2014 zijn de jeugdartsen gestart met een aangepaste
afname van dit van Wiechenschema, conform de publicatie
van H. van Agt ( Erasmus MC). Dit houdt in dat er een score
wordt berekend van de van Wiechentaal-items en kinderen die
onvoldoende scoren naar het Audiologisch Centrum worden
verwezen, als zij daar nog niet bekend zijn. Deze werkwijze
wordt in 2016 geëvalueerd in samenwerking met onderzoekers
van de NSDSK. De VHT verpleegkundigen zijn in 2015 door de
NSDSK geschoold op het stimuleren van de taalontwikkeling
door middel van video home training. De videohome
trainsters worden ingezet om tijdens huisbezoeken ouders te
ondersteunen in het stimuleren van de taal ontwikkeling van
hun kind. Deze ondersteuning wordt vooral aangeboden aan
ouders met kinderen die behoren tot de doelgroep VVE.
In samenwerking met de NSDSK is de workshop ‘Leren
Praten’ over spraak-taalontwikkeling gemaakt. De
JGZ-verpleegkundigen die groepsvoorlichting geven, zijn in
2015 door de NSDSK getraind. Zij kunnen deze workshop niet
alleen aan ouders, maar ook aan pedagogisch medewerksters
geven. Ouders krijgen hier informatie over de spraak-taal
ontwikkeling en er zijn veel interactieve mogelijkheden om tips
en adviezen uit te wisselen.
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GIZ methodiek
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, met behulp van toegankelijke schema’s
(die ook geschikt zijn voor laaggeletterden), de aard en de ernst
van de zorgbehoeften in gezinnen met kinderen tot 4 jaar snel,
nauwkeurig en integraal in kunnen schatten. Samen met ouders
kan op basis hiervan een gezamenlijk plan van aanpak worden
gemaakt, zodat ouders passende ondersteuning ontvangen.
Redenen waarom gekozen is voor de GIZ methodiek:
n	Gemeenschappelijke taal en een gedeelde, integrale visie
zowel voor samenwerking met ouders als voor multidisciplinaire
samenwerking van jeugdarts, JGZ-verpleegkundige en
orthopedagoog.
n	Integrale beoordeling en inschatting zorgbehoefte op de
verschillende leefgebieden van het kind (ontwikkeling, gedrag),
zijn ouder(s) (veiligheid, opvoeding) en de omgeving (gezin,
netwerk).
n	Er wordt samengewerkt met ouders, uitgaande van de eigen
kracht; zowel sterke kanten als zorgen worden eerder duidelijk
en vormen de basis voor het plan van aanpak.
In 2015 is een werkgroep gestart om een implementatieplan
en monitoringplan te maken. Een eerste groep professionals
-bestaande uit jeugdartsen, JGZ-verpleegkundigen en
orthopedagogen- is getraind in de uitvoering en zelfmonitoring

Er heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden
door een intern begeleidster van een basisschool, waar
ook aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van
hoogbegaafde kinderen. Elke locatie van onze organisatie
heeft een actieplan gemaakt, dat wordt bewaakt door een
action guard. In 2016 zullen deze plannen en de uitvoering
door de action guards worden besproken en uitgewisseld,
waarna de plannen weer kunnen worden aangepast en verder
uitgevoerd.
In Haarlem wordt aangesloten bij de doorgaande lijn van
de VVE kinderen. Tijdens de warme overdracht wordt
besproken of ouders informatie van het consultatiebureau
mee willen nemen naar school. In Zuid-Kennemerland kan
de orthopedagoog in overleg met ouders en school een
toelaatbaarheidsverklaring afgeven als er bepaalde extra
ondersteuning nodig op het reguliere basisonderwijs.
In de IJmond gemeenten wordt, samen met de
voorzieningen waar kinderen gebruik kunnen maken van
de toelaatbaarheidsverklaring (OTT, Hartekampgroep,
Kleine Maatjes, Heliomare) en het SWV IJmond, gewerkt
aan de doorontwikkeling van de geldende procedure en het
bijbehorende ‘groeidocument’. Doel hierbij is zo eenvoudig,
duidelijk en snel als mogelijk kind en ouders te voorzien van
datgene wat nodig is.
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ONDERZOEK
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Ouders Eigen Regie bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
In het kader van onderzoek zijn twee locaties binnen
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (Heemstede en
Colensostraat in Haarlem) in 2014 begonnen met een andere
werkwijze tijdens de spreekuren. Vaste contactmomenten worden
losgelaten en ouders mogen zelf aangeven wanneer en bij welke
professional ze een volgende afspraak op het consultatiebureau
willen hebben. Ouders krijgen hiermee eigen regie over de
jeugdgezondheidszorg voor hun kind.
De nieuwe werkwijze is vergeleken met de huidige werkwijze
op twee andere locaties (Velserbroek en Amsterdamstraat
in Haarlem). Eerste resultaten laten zien dat met de nieuwe
werkwijze de kinderen in het eerste half jaar even vaak op het
consultatiebureau komen, even vaak op tijd hun eerste vaccinaties
krijgen en even lang doen over het afronden van de eerste serie
vaccinaties. Uit mondelinge evaluaties onder ouders blijkt dat zij
deze nieuwe werkwijze als prettig ervaren. Voor medewerkers is
deze nieuwe werkwijze een echte verandering en het kost tijd om
zich deze eigen te maken. Wie zover is, wil dan niet meer terug.
Ook in 2016 blijven we de kinderen volgen, om de effecten op
het gebruik van de jeugdgezondheidszorg en de tevredenheid
van ouders en medewerkers in het tweede half- en levensjaar te
bekijken.

Slaagkans ogentest in onderzoek
Op de leeftijd van 3 jaar en 3 jaar 9 maanden wordt bij bijna
alle kinderen de ogentest afgenomen. Bij 15 procent lukt dat
nog niet. Ouders kunnen hun kind voorbereiden op de test,
door het bekijken van de testplaatjes die in de Groeigids staan.
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Op Youtube staat een voorlichtingsfilm over de ogentest bij
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. In de uitnodigingsbrief
voor het consult met de ogentest worden ouders getipt over
deze Youtube film. Bij de meeste kinderen is de test voldoende.
Wanneer een kind de test niet wil of durft te doen, of als de
test een twijfelachtige uitslag heeft, komt het kind na een paar
maanden voor een herhaling van de ogentest. Momenteel loopt
een wetenschappelijk onderzoek door een van de jeugdartsen
naar het effect van dit voorlichtingsmateriaal op de slaagkans van
de ogentest. Ofwel: wordt de groep kinderen die niet wil of durft
kleiner als er geoefend wordt? In 2016 worden de resultaten van
het onderzoek bekend.

Quantified Self bij peuters
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland doet sinds januari 2015
onderzoek met stappentellers bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar
oud, het Quantified Self onderzoek. Tegenwoordig is het heel
makkelijk om via een smartphone of tablet jezelf te ‘tracken’.
Je kan bijvoorbeeld met een bandje om de pols bijhouden
hoeveel stappen je per dag zet. Het idee is dat -doordat je ziet
hoeveel je beweegt- je iets gaat veranderen in je gedrag. Wij zijn
benieuwd hoe wij als jeugdgezondheidszorginstelling deze nieuwe
ontwikkelingen kunnen inzetten om ouders van kinderen tussen de
0-4 jaar te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezondere
leefstijl. In Haarlem hebben 75 kinderen het afgelopen jaar een
Vivofit gedragen en 3 weken bijgehouden hoeveel stappen ze
per dag zetten. Sommige ouders zagen pas na 3 weken hoeveel
stappen hun kind had gezet omdat ze nog geen terugkoppeling
kregen. Andere ouders zagen elke dag hoeveel stappen hun
kind heeft gezet. Wij gaan nu kijken of ouders die elke dag
zagen hoeveel stappen hun kind had gezet, hun kind meer laten
bewegen dan de ouders die dat pas na 3 weken zagen.
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Beeldschermonderzoek
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Als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de impact van
beeldschermgebruik op de motorische en cognitieve ontwikkeling
van jonge kinderen, wordt een kwalitatief verkennend onderzoek
verricht naar het beeldschermgebruik van kinderen van 0 tot 4
jaar in de regio Kennemerland. In 2015 is gestart met de opzet van
dit onderzoek. Via social media zal in 2016 de opinie van ouders
worden gepeild over het beeldschermgebruik van hun jonge
kind. Op basis van de bevindingen en voorgaand onderzoek zal er
een online vragenlijst voor ouders worden gemaakt en uitgezet.
Met de verzamelde data zal een volgende stap in het onderzoek
worden voorbereid.
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INNOVATIE
MLCAS 2.0
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Om de voordelen van moderne toepassing van IT te kunnen
volgen, wisselt elke softwareleverancier elke 10-15 jaar van
ontwikkelplatform. De impact op de eigen organisatie, de
medewerkers en de eindgebruikers is daarbij groot. Allegro
Sultum, de softwareleverancier van ons digitale dossier,
heeft eind 2009 al besloten dat een nieuw ontwikkelplatform
gewenst was om in de toekomst goed te kunnen aansluiten
bij de ontwikkelingen binnen de (Jeugdgezondheids)zorg, de
maatschappij en de IT-middelen op de markt. Het nieuwe platform
biedt o.a. meer flexibiliteit bij het aanbieden van koppelingen en
web services en is een belangrijke opstap is naar integratie met
‘apps’. Eind 2015 is de nieuwe versie van MLCAS ingevoerd.

Landelijk schakelpunt en RIVM
Digitale overdracht van dossiers vond naar een aantal JGZ
instellingen al plaats via het Landelijke Schakelpunt (LSP).
In 2015 is deze mogelijkheid uitgebreid, doordat nog 7 JGZ
organisaties hierop zijn aangesloten. Daarnaast is eind oktober
een pilot gestart voor de digitale uitwisseling van hielprik- en
vaccinatiegegevens met het RIVM. Vaccinaties worden normaliter
op drie plaatsen geregistreerd: op de kaart die ouders bewaren,
in het digitaal dossier van het kind (DD JGZ) en handmatig op de
vaccinatiekaarten die naar het RIVM worden gestuurd. Bij het RIVM
worden de gegevens van deze kaarten in het digitale systeem
van het RIVM geklopt. Door de mogelijkheid om gegevens via
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het LSP naar het RIVM te sturen, vervalt het grootste deel van de
handmatig administratie. Bovendien maakt deze koppeling het
mogelijk om per direct de vaccinatiestatus van het kind op te
vragen, zodat de professional altijd de actuele vaccinatiestatus
van het kind kent. Ook de opdracht voor het verrichten van de
hielprik screening gaat nu via het LSP.
De koppeling met het RIVM zorgt voor een verandering in de
toegang tot MLCAS. Informatiesystemen die patiëntgegevens
verwerken, behoren -ingevolge artikel 13 WBP en de nadere
invulling hiervan in de richtsnoeren van het CBP en in de
toepasselijke NEN-normen- authenticatie toe te passen op
basis van ten minste twee afzonderlijke kenmerken (twee-factor
authenticatie). Alle medewerkers die berichten initiëren die via
het LSP naar het RIVM worden gestuurd, moeten via een token
toegang hebben gekregen tot het digitale dossier. Om het voor
JGZ-organisaties mogelijk te maken om snel gebruik te kunnen
maken van de koppeling met het RIVM, is de functionaliteit voor
het gebruik van een token in MLCAS ingebouwd. Dit geeft ook
de mogelijkheid om de toegang tot de patiëntgegevens met
twee-factor authenticatie af te dwingen conform de richtlijnen.
Deze toegang is toegepast voor de pilotteams en zal verder
worden geïmplementeerd in 2016.

Consultatie-APP
Met steun van de gemeente Haarlem is Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland in samenwerking met een aantal partners in 2015
begonnen met de ontwikkeling van een Consultatie-app voor
ouders. In het ontwikkeltraject zijn de technische en functionele
mogelijkheden in kaart gebracht. De ideeën, concepten en
prototypen zijn telkens voorgelegd aan ouders en professionals,
om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van de gebruikers.
Een app alleen heeft echter, hoe goed deze ook aansluit op
behoeften van ouders, onvoldoende potentie om duurzaam
veranderingen in de JGZ te ondersteunen. De Consultatie-app
is daarom méér dan een systeem voor cliënten. De app is
onderdeel van een veranderingsconcept dat verschillende
niveaus in de JGZ beïnvloedt. Ouders maken meestal gebruik
van meerdere informatiebronnen tegelijk: eigen netwerk,
internet en kinderdagverblijf. Soms gebruiken ze die informatie
ter voorbereiding op een bezoek aan het consultatiebureau
(CB). Tegelijkertijd kwam tijdens het ontwikkeltraject voor de
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Consultatie-app uit het ouderpanel naar voren dat ouders soms
informatie missen op het CB. Ze horen dingen uit hun eigen
netwerk of lezen het op internet - bijvoorbeeld over slaaptraining,
op jezelf vertrouwen, je kind volgen en dagritme - en zijn verbaasd
dat het CB hen dat niet verteld heeft. Ze zullen er dan ook niet
naar vragen: “Als je niet weet wat je niet weet, heb je ook geen
vragen”.
Met de Consultatie-app willen we ouders regie geven over het
dossier van hun kind én over hun relatie met de JGZ - JGZ als
verlengstuk en dienstverlener. De app krijgt de volgende unieke
combinatie van kenmerken:
n	Vanaf mobiele apparaten krijgen ouders toegang tot het DD
JGZ van hun kind.
n	Via de app kunnen ouders bepalen welke diensten zij af willen
nemen van de JGZ, wanneer en bij wie. Daarnaast kunnen zij via
de app de gespreksagenda samenstellen voor het consult op
het consultatiebureau.
n	De app biedt een op maat gesneden informatievoorziening
voor ouders, ouders selecteren zelf welke informatie zij willen
ontvangen. Er wordt ook voorlichting gegeven over thema’s
waar ouders niet primair om vragen. Mijlpalen in het opgroeien
en ontwikkelen worden in beeld weergegeven en vestigen
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zo de aandacht op belangrijke informatie in verband
met deze mijlpalen. De 30 door Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland ontwikkelde YouTube filmpjes worden via
de app ontsloten. Informatie en activiteiten worden in de
app getoond (op de leeftijd van het kind) als toegankelijke
tips met mogelijkheid om over het onderwerp meer te
lezen of te zien/horen (bijvoorbeeld via filmpjes van andere
organisaties). Ook kan de ouder kiezen voor oefeningen/
spelletjes om de ontwikkeling of het gedrag van het kind te
stimuleren.
n	Direct contact via de applicatie met medewerkers van het
consultatiebureau.

VVE toeleidingsmonitor en statusoverzicht
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland verzorgt de toeleiding
van kinderen die voldoen aan de doelgroep criteria VVE
naar peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE.
In 2015 is in Haarlem in samenwerking met Dimensional
Insight een digitale VVE monitor gemaakt. Deze monitor is
ook beschikbaar voor de andere gemeenten. In Heemskerk
en Velsen is hiertoe in 2015 een start gemaakt. 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/geen plaatsing bij één van de VVE
aanbieders. Het aantal kinderen met een indicatie waarvan
de ouders geen gebruik willen maken van de VVE komt ook
in de monitor, onder vermelding van de reden van geen
gebruik. Door de ‘VVE-toeleidingsmonitor’ kunnen interventies
sneller en doeltreffender worden ingezet. Daarbij wordt het
communicatieproces tussen JGZ en VVE-aanbieder makkelijker
en worden er geen kinderen vergeten die voor VVE zijn
aangemerkt.
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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 ontwikkeling van alle kinderen van 0-4 jaar die wonen in Midden- en Zuid-Kennemerland.
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland werkt samen met het hele
veld van de zorg voor jeugdigen. De samenwerkingsafspraken
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.
In 2015 is de Wijzer opnieuw geactualiseerd en besproken met alle
betrokkenen.
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Dit jaar worden de cijfers voor het eerst volledig digitaal aangeboden. In samenwerking met
Dimensional Insight is per gemeente een dashboard opgezet. Via dit dashboard 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 nieuwe landelijke definitie), de
neonatale screeningen, opvoedingsondersteuning 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. Achtergronden 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 5 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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Hoofdkantoor Jeugdgezondheidszorg

Consultatiebureaus Haarlem

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

Jan Gijzenkade 305 B
2025 MC Haarlem

Consultatiebureau Uitgeest

JAAR V E R S L AG

Graskamplaan 10
1911 LH Uitgeest

Consultatiebureau Heemskerk

2 0 1 5

Maltezerplein 27
1961 JC Heemskerk

Alkmaar

Egmond

a/d Hoef
Klik op een vanEgmond
de locaties
om het adres
aan Zee
Heiloo
weer te laten geven
EgmondBinnen

Colensostraat 11
2021 BA Haarlem

Limmen
Akersloot

Amsterdamstraat 71
2032 PN Haarlem

Uitgeest

Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
Heemskerk

Consultatiebureau Beverwijk
Romerkerkweg 10
1942 EZ Beverwijk

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

Consultatiebureau IJmuiden
Marktplein 1
1972 GA IJmuiden

Consultatiebureau Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200-220
1991 PW Velserbroek

Wormer
Wormerveer

Beverwijk

Athenestraat 31
2034 EA Haarlem

Krommenie

Saendelft

Velsen-Noord

Zaandijk
Assendelft

Consultatiebureau Bloemendaal

Westzaan

Dennenweg 15A
2061 HW Bloemendaal

IJmuiden

Zaandam

Driehuis
Santpoort-Noord

Velserbroek

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

Spaarndam

Bloemendaal

Haarlem

Consultatiebureau Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede

Halfweg

Zandvoort

Amsterdam

Heemstede

Bennebroek
Hoofddorp
Hillegom

Nieuw Vennep
Lisse
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