
Wij streven samen met jou 
naar een gezonde, veilige 
en liefdevolle ontwikkeling 
van ieder kind.
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Dit jaarverslag laat zien dat onder 
ongewone omstandigheden het werk 
‘gewoon’ door gaat. Zoveel veerkracht en 
saamhorigheid is hartverwarmend.
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Inhoudsopgave
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Medio maart 2020 stonden we 
voor de opgave om onze werkwijze 
in een korte tijd naar zo veilig 
mogelijk om te vormen voor 
onze cliënten en medewerkers. 
Jeugdgezondheidszorg is immers 
een groot goed en de uitvoering 
daarvan is essentieel. Wat was 
het bijzonder om te ervaren hoe 
iedereen meehielp om dit voor 
elkaar te krijgen. De planning werd 
aangepast, honderden afspraken 
werden verplaatst, het thuis werken 
werd gefaciliteerd, het cursusaanbod 
ging online en de medewerkers 
gingen ‘gewoon’ op huisbezoek als 
dat nodig was, bijvoorbeeld voor 
de hielprik. 

De stevige basis van 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
die we de afgelopen jaren met 
elkaar hebben neergezet kon deze 
verandering dragen. Gedurende 
het jaar werden we met allerlei 

vraagstukken geconfronteerd 
en soms was het lastig omdat er 
verschillend werd gedacht. Er was 
ruimte om in gesprek te gaan over 
de consequenties van de maatregelen 
en wat dit voor eenieder en voor 
het werk betekende. Doordat alles 
gezegd kon worden en geluisterd 
werd naar elkaars vragen en wensen, 
is het gelukt om onze dienstverlening 
op een professionele manier voort te 
zetten. Daar ben ik ontzettend trots 
op en ik wil iedereen bedanken voor 
zijn of haar persoonlijke bevlogenheid.

Er zijn in 2020 ook nieuwe 
ontwikkelingen in gang gezet.
De partners in de geboortezorgketen 
hebben de handen ineengeslagen 
in het kader van het landelijke 
programma Kansrijke Start om 
de zorg voor het hele jonge kind 
te verbeteren. De JgzApp is 
verder ontwikkeld, ouders kunnen 
bijvoorbeeld de groeicurve van hun 

kind in deze app bekijken. En er is een 
prachtig filmpje gemaakt over een 
gezonde leefstijl voor kinderen tot 
4 jaar, op basis van onderzoek en in 
samenwerking met ouders. Veel meer 
hierover is te lezen in dit jaarverslag!

Nieuwsgierig geworden? Ik wil u van 
harte uitnodigen om verder te lezen 
en ben benieuwd naar uw reacties! 

Margaret Brouwer
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Kwaliteitscertificaten 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
is sinds 2008 in het bezit van het 
certificaat van de Stichting Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
(HKZ certificering). In september heeft de 
audit plaatsgevonden en is het certificaat 
weer voor drie jaar verlengd. 

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
Bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
werken kwalitatief goed opgeleide 
medewerkers en wij willen hier blijvend 
in investeren. Middelen om dit te 
bereiken zijn onder andere opleiden 
en scholen. Uitgangspunt hierbij is het 
stimuleren van zelfkennis en lerend 
vermogen. De bijdragen aan opleiding en 
onderwijs bevorderen professionalisering. 
Zij stelt daarom alle medewerkers 
in de gelegenheid een passende 
vervolgopleiding te volgen.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
is een erkende opleidingsinstelling voor 
de opleidingen tot basisarts, arts in het 

profiel Jeugdgezondheidszorg (1e fase - 
jeugdarts KNMG) en voor het specialisme 
Maatschappij & Gezondheid (2e fase - 
arts M+G). 

In het kader van de HBO-V opleiding 
voor verpleegkundigen bieden we 4e 
jaars stages aan. Ook in 2020 zijn er 
meerdere stages gelopen van een half 
jaar door bijna afgestudeerde HBO-V’ers. 
Verder verzorgen we korte stages voor de 
vervolgopleiding voor verpleegkundigen 
Obstetrie & Gynaecologie en 
Kinderverpleegkunde. Daarnaast zijn er 
stages voor huisartsen in opleiding en 
kraamverzorgenden.

Erkende interventies 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
werkt met goed onderbouwde en/
of erkende preventieve interventies, 
die voor alle ouders beschikbaar zijn. 
In 2020 zijn nieuwe medewerkers 
getraind in deze methodieken. 
Deze interventies komen ook aan de 
orde tijdens intervisiebijeenkomsten 
en casuïstiekbesprekingen.

De methodiek ‘Gezamenlijke Inschatting 
Zorgbehoefte’ (GIZ) beoogt dat de 
professionals samen met (toekomstige) 
ouders in gesprek gaan om in te schatten 
wat er aan de hand is en wat nodig is. 
Deze interventie biedt toegankelijke 
schema’s (die ook geschikt zijn voor 
laaggeletterden) om samen met ouders 
af te wegen welke ondersteuning binnen 
en buiten de JGZ gewenst is. 

Babymassage richt zich op het 
verminderen van het risico op een 
onveilige gehechtheidsrelatie. Door de 
sensitiviteit van de ouders tijdens de 
verzorging van de baby te vergroten, 
wordt een veilige gehechtheidsrelatie 
tussen ouder en kind bevorderd.
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Positief Opvoeden, Triple P betreft 
opvoedingsondersteuning aan 
ouders. Het is een laagdrempelig en 
integraal programma met als doel de 
preventie van (ernstige) emotionele- en 
gedragsproblemen bij kinderen door het 
bevorderen van competent ouderschap.
Een deel van onze verpleegkundigen is 
getraind in de bestaande interventies 
Beeldcoaching en Stevig Ouderschap. 
Verpleegkundigen die deze interventies 
uitvoeren ontvangen supervisie van 
externe deskundigen.

Landelijke richtlijnen 
Het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelt in 
samenspraak met de JGZ-organisaties 
wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen 
voor de uitvoering van het Basispakket 
JGZ. Elk jaar worden enkele richtlijnen 
geïmplementeerd of geactualiseerd door 
de professionals. De vernieuwde Richtlijn 
Kindermishandeling is, samen met de 
nieuwe Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, vanaf 2018 al in 
gebruik genomen.

Daarnaast is er in 2020 in de verschillende 
vakgroepen aandacht besteed aan 
meerdere richtlijnen, waaronder ‘Astma 
bij kinderen’, ‘Niet-Scrotale testis’ 
en de nieuwe richtlijnen ‘Motorische 
Ontwikkeling’ en ‘Houding & Bewegen’. 
Voor het vroegtijdig opsporen van 
oogafwijkingen is de nieuwe richtlijn 
ingevoerd, waarbij onder toeziend oog van 
onze eigen visusinstructeur een moderne 
symbolenkaart en E-haken kaart in gebruik 
is genomen. Voor alle richtlijnen zijn 
er aandachtfunctionarissen van 
de verschillende disciplines die 
de ontwikkelingen bijhouden 
en communiceren.

05 Jeugdgezondheidszorg Kennemerland



06 Jaarverslag 2020

van hun kind. In elke nieuwsbrief zijn 
onderwerpen opgenomen die geheel 
aansluiten op de ontwikkelingsfase 
waar hun kind in zit. In het eerst 
jaar ontvangen ouders maandelijks 
een nieuwsbrief, daarna wordt de 
frequentie verlaagd naar eens in de 
2 of 3 maanden. Ons cliëntensysteem 
is zo ingesteld, dat de nieuwsbrieven 
automatisch toegezonden worden 
aan de ouders wanneer hun kind een 
bepaalde leeftijd bereikt.
We kunnen op deze manier snel 
inspelen op actuele ontwikkelingen, 
of onderwerpen extra onder de 
aandacht brengen, zoals onze 
JgzApp of workshops, maar we 
kunnen zo ook onze kennis delen 
en ouders laten weten wat ze aan 
ons hebben. Zo bouwen we een 
nauwe relatie op met ouders en 
leren ze onze organisatie steeds 
beter kennen. 

Medewerkersonderzoek 
Eind september is er een 
medewerkersonderzoek gehouden. 
Samen met een groep medewerkers 
vanuit alle disciplines binnen de 
organisatie hebben we een sessie 
gehouden over de samenstelling van 
de vragenlijst. Welke onderwerpen 
vinden onze collega’s belangrijk en 
welke vragen moeten daarom echt 
gesteld worden. Zij weten het beste 
wat er speelt binnen de organisatie(s) 
en waar zij tegenaan lopen. 

Door dit onderzoek krijgen 
we inzicht in de tevredenheid, 
betrokkenheid en bevlogenheid van 
onze medewerkers. Waar zijn wij als 
organisatie trots op en wat zijn de 
verbeterpunten. Over de uitkomsten 
gaan we met elkaar in gesprek, 
gaan we onze organisatie verder 

ontwikkelen én gaan we met elkaar 
meer voldoening en plezier uit het 
werk halen. Zodat we samen klaar 
zijn voor de toekomst!

Nieuwsbrieven voor ouders
Vanaf juli 2020 zijn wij gestart met het 
uitsturen van digitale nieuwsbrieven 
naar ouders van de kinderen die 
bij ons in zorg zijn. Doordat veel 
mensen, dus ook deze ouders, 
worden overspoeld met allerlei 
nieuwsbrieven, filteren zij sterk 
welke zij wel of niet lezen. Veruit de 
belangrijkste factor voor het succes 
van nieuwsbrieven is dus relevantie. 
Door zo goed mogelijk aan te sluiten 
op de interesses en behoeftes van 
de ouders, willen wij zorgen dat 
zij onze nieuwsbrieven gaan lezen. 
Wij hebben onze nieuwsbrieven 
daarom toegespitst op de leeftijd 
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Onderzoek en 
innovatie

3

Samen Gezond Groot 
Een belangrijke taak van JGZ-professionals 
is ouders te ondersteunen bij het leggen 
van een basis voor een gezonde leefstijl 
van hun gezin en hun kinderen. Richtlijnen 
rondom dit onderwerp leefstijl bevatten 
soms tegenstrijdige adviezen. In dit 
onderzoek kijken we samen met ouders, 
het Amsterdams Universitair Medisch 
Centrum en drie andere JGZ-organisaties 
naar de overlap en tegenstrijdigheden 
van deze richtlijnen. In 2019 is ouders 
gevraagd naar hun ervaringen en behoeften 
rondom leefstijladvisering. Uit de eerste 
resultaten van het onderzoek bleek grote 
tevredenheid van ouders over de adviezen 
die ze krijgen van onze professionals. 
Samen met een aantal actief betrokken 
ouders is gekeken naar manieren waarop 

behandeling te kunnen starten. In de 
afgelopen periode zijn er ruim veertig 
kinderen met de ziekte coeliakie gevonden, 
dit is twee keer zoveel als werd verwacht. 
Ook zijn twee moeders, een broertje en 
zusje opgespoord. De looptijd van het 
onderzoek is vanwege Covid-19 verlengd 
tot eind 2021.

Matisse
In de loop van 2020 startte in het Spaarne 
Gasthuis een Europese studie naar de 
effectiviteit van een vaccinatie tegen het 
RS-virus (respiratoir syncytieel virus) bij 
zwangeren. Door zwangeren te vaccineren 
kun je pasgeborenen beschermen. Dit is 
al bekend van kinkhoest en wordt nu ook 
onderzocht voor het RS-virus. Dit virus 
veroorzaakt vooral bij jonge baby’s ernstige 
ziekte met benauwdheid. 
Te vroeg geboren kinderen, kinderen 
met een aangeboren hartafwijking of het 
syndroom van Down, hebben een verhoogd 
risico ernstiger ziek te worden. 

de JGZ-professional nog meer aandacht kan 
besteden aan de gezonde leefstijl van kinderen. 
De daaruit voortgekomen suggesties zijn in 
2020 uitgewerkt en hebben geresulteerd in een 
aansprekend filmpje over gezonde leefstijl van 
prenataal tot vier jaar. Daarnaast is het digitaal 
dossier op het onderwerp leefstijl aangepast.

Coeliakie
Coeliakie is een auto-immuunziekte van de 
darm tegen gluten. Vroege opsporing van 
coeliakie voorkomt veel onnodig leed bij 
kind en gezin en onnodige zorgverlening. 
In samenwerking met het Leids Universitair 
Medisch Centrum is in februari 2019 het 
onderzoek naar het jong (vanaf 1 jaar) opsporen 
van coeliakie bij kinderen gestart. Doel daarbij 
is kinderen met deze ziekte zo jong mogelijk 
te vinden om zo vroeg mogelijk met de juiste 

Het Spaarne Gasthuis vroeg eind 2020 onze 
medewerking bij het werven van zwangeren 
voor dit onderzoek. Dit doen wij door dit 
onderzoek met de zwangere tijdens het 
maternale kinkhoest consult te bespreken 
en te vragen of zij geïnteresseerd is om deel 
te nemen aan dit onderzoek. Bij interesse 
en toestemming wordt zij door de JGZ-
professional in contact gebracht met het 
onderzoeksteam van het Spaarne Gasthuis.

Academische Werkplaats Jeugd en 
Gezondheid
De AWJG wil onderzoek, praktijk en beleid 
dichter bij elkaar brengen. Waar in voorgaande 
jaren studenten gezondheidswetenschappen 
een onderzoek in het kader van hun opleiding 
bij onze organisatie hebben uitgevoerd, is dat 
dit jaar door Covid-19 niet gebeurd. In 2021 
zullen er weer studenten onderzoek komen 
doen.

O N D E R Z O E K
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Op de JGZK website: filmpje over een gezonde leefstijl.
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I N N O VAT I E

JgzApp
Met de JgzApp bieden wij onze ouders 
een handig hulpmiddel, waarmee zij 
zelf kunnen kiezen hoe en wanneer 
ze van het consultatiebureau gebruik 
maken. Consulten kunnen door ouders 
worden voorbereid door zelf alvast 
onderwerpen klaar te zetten in de app. 
Ook worden er vragenlijsten via de app 
met ouders gedeeld, zoals bijvoorbeeld 
in het kader van het Coeliakie onderzoek. 
Door Covid-19 is de behoefte aan up-
to-date digitale informatie toegenomen. 
Dit heeft geleid tot een substantiële 
toename van het gebruik van de JgzApp. 
Inmiddels zijn er ongeveer 7.500 actieve 
gebruikers van de app en dit aantal neemt 
maandelijks met gemiddeld 500 nieuwe 
gebruikers toe. 

In 2020 zijn de functionaliteiten van de 
app verder uitgebreid. Ouders kunnen 
nu de groeicurves van hun kind in de 
app bekijken, er staat een overzicht van 
vaccinaties in en documenten, zoals 
folders en verwijsbrieven uit het dossier 

van hun kind, kunnen door ouders worden 
ingezien. In de groeicurve module zijn 
meerdere curves te vinden: de normale 
groeicurves en speciale voor prematuren 
en wanneer moeders borstvoeding 
geven. Ouders krijgen een TNO-advies 
waarmee zij de groei van hun kind kunnen 
duiden en welke helpt om de verdere 
groeiontwikkeling te kunnen voorspellen. 
Ouders lezen in de JgzApp hetzelfde TNO-
advies als onze medewerkers. Door al deze 
mogelijkheden wordt het gelijkwaardige 
gesprek tussen ouders en de JGZ-
professional ondersteund. 

Het instrument eHealth applicatie 
voor prematuren is eind 2020 volledig 
beschikbaar gekomen in het digitaal 
dossier voor de professionals.
Het instrument bestaat uit twee 
delen: ‘Groei’ en ‘Ontwikkeling’. 
Het onderdeel ‘Groei’ is in 
2019 geïmplementeerd bij 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. 
Sinds begin 2020 is dit onderdeel 
ook beschikbaar voor ouders in de 
JgzApp. Eind 2020 is hier het onderdeel 
‘Ontwikkeling’ aan toegevoegd, deze 
zal ook opgenomen worden in de 
JgzApp. Met de applicatie kan de 
ontwikkeling via een score worden 
bijgehouden, waardoor we nog eerder 
kunnen handelen. Bij prematuren is 
dit extra belangrijk, omdat de kans op 
groei- en ontwikkelingsproblemen groter 
is en vroege interventies het verschil 
kunnen maken. We gaan onder ouders 
en professionals de ervaringen met dit 
instrument evalueren als onderdeel 
van wetenschappelijk onderzoek in 
samenwerking met het Universitair 
Medisch Centrum Groningen en TNO. 
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Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 
Eind 2019 is de vaccinatie tegen 
kinkhoest voor zwangeren in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 
opgenomen. Zwangeren worden 
door de verloskundig zorgverlener 
verwezen naar de JGZ voor een 
consult. In dit consult wordt de 
vaccinatie voor de zwangere 
besproken en gegeven. Tijdens dat 
consult bespreekt de JGZ-professional 
ook de consequenties voor het 
vaccinatieprogramma voor het kind 
en het aanbod van de JGZ, inclusief 
de mogelijkheid voor het eerste 
huisbezoek van de JGZ tijdens de 
zwangerschap. Door de huisbezoeken 
tijdens de zwangerschap ontstaat er 
een sterkere doorgaande lijn van zorg, 
die loopt vanaf de zwangerschap tot 
4 jaar, zoals beschreven in het landelijk 
project Kansrijke Start. 

Als gevolg van de invoering van 
de maternale kinkhoestvaccinatie 
voor zwangeren is het 
vaccinatieprogramma voor kinderen 
aangepast. Als de moeder deze 
vaccinatie heeft gehad kan het 
kind, in de meeste gevallen, later 

starten met het RVP. Hierdoor is de 
tijdigheid van de eerste vaccinatie 
toegenomen. Ouders met twijfels en 
vragen over vaccineren wordt actief 
een vaccinatieconsult bij een jeugdarts 
aangeboden. Daar wordt door een 
vrij gelijkblijvend deel van de ouders 
gebruik van gemaakt.

In 2020 zou de rotavirusvaccinatie 
voor prematuren, dysmaturen en 
kinderen met een verhoogd risico 
worden ingevoerd. Het advies van de 
gezondheidsraad hierover werd echter 
vlak voor de invoering aangepast 
op basis van nieuwe kennis en het 
begin van de Covid-19 pandemie. 
De invoering is voorlopig uitgesteld.

Mobiel werken
Alle jeugdverpleegkundigen 
werken met een laptop tijdens de 
huisbezoeken en intake. We verhogen 
daarmee de efficiency van deze 
beroepsgroep, besparen op papier en 
minsten zo belangrijk, ouders kunnen 
zelf via het serviceportaal een deel van 
de vragen invullen, wat de eigen regie 
vergroot.
Door het toegenomen thuiswerken 

dit jaar is onze werkwijze versneld 
aangepast. Er zijn telefonische 
consulten ingevoerd en JGZ-
professionals werden in de 
gelegenheid gesteld om vanuit huis 
te kunnen werken. Ook is het digitaal 
dossier op deze nieuwe werkwijze 
aangepast. Ouders zijn erg tevreden 
over de nieuwe werkwijze en willen 
graag de mogelijkheid van consulten 
op afstand behouden.

VVE toeleidingsmonitor
Bij kinderen die voldoen aan 
de doelgroepcriteria voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) verzorgt 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
de toeleiding naar peuteropvang en 
kinderopvang met VVE. In bijna alle 
gemeenten wordt gewerkt met de 
digitale VVE-monitor. 

De gegevens van een kind met 
een VVE-indicatie worden, met 
toestemming van de ouders, 
door ons 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. 
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Zowel de aanbieder, de gemeente als 
JGZ heeft een eigen dashboard waar 
het proces wordt gemonitord. Zo heeft 
iedereen de laatste informatie over het 
aantal doelgroepkinderen, het aantal 
wel/geen plaatsingen, wachtlijsten, 
achtergrondgegevens van ouders en 
redenen van geen deelname. Verbeteracties 
in het proces vinden per kwartaal plaats op 
basis van de gegevens uit deze monitor.

In 2020 hebben we in alle gemeenten 
met betrekking tot de toeleiding VVE 
meegewerkt aan het nieuwe Onderwijs 
Achterstandenbeleid en/of de uitvoering 
van het beleid. Wijzigingen, zoals 
aantal uur VVE, nieuwe VVE-locaties, 
andere aanbieders en financiering zijn 
gecommuniceerd met alle medewerkers. 
In verschillende gemeenten is gekozen voor 
een aangepaste VVE-doelgroepdefinitie. 
Als gevolg van deze wijzigingen zijn zowel 
het toeleidingsproces als de monitor 
aangepast. Door deze nieuwe werkwijze 
bereiken we een snellere en meer op maat 
gesneden aanpak.

Groepsaanbod
Groepsaanbod is een mooie en effectieve 
manier voor ouders om kennis en tips 
te krijgen, ervaringen uit te wisselen en 
hun netwerk te verbreden. Ouders zijn 
enthousiast over dit aanbod, wat we 
terugzien in de positieve evaluaties. 
Met de komst van COVID-19 hebben 
we het live aanbod omgezet naar online 
bijeenkomsten. Het bereik van deze 
bijeenkomsten is groot, in toenemende 
mate zien we dat vaders deelnemen. 
Het opbouwen van onderlinge contacten is 
live makkelijker, maar online hoeven ouders 
geen oppas te regelen en zijn ze niet 
gebonden aan een specifieke locatie. 
Ouders kunnen zich aanmelden voor de 

groepsvoorlichting via samenopgroeien.nu. 
Op deze website kunnen geïnteresseerden 
in één oogopslag de geplande data en 
locaties van het aanbod zien, hoeveel 
plekken er nog beschikbaar zijn en zich 
inschrijven. De website is een belangrijke 
tool in het zichtbaar maken en verder door 
ontwikkelen van de samenwerking en 
doorgaande lijn in het groepsaanbod van 
de JGZ en het CJG. Een samenwerking 
die in 2020 verder is uitgebreid. In 2021 
willen we workshops specifiek voor vaders 
organiseren. Gezien de voordelen zullen we 
het online aanbod in 2021 voortzetten. 

In samenwerking met vluchtelingenwerk, 
het welzijnswerk en de JGZ zijn er meerdere 
groepsbijeenkomsten voor Eritrese 
moeders ingezet. Daarnaast is er voor 
deze doelgroep vanuit Kansrijke Start een 
projectplan gemaakt voor het aanbieden 
van Centering Pregnancy. Dit zal in 2021 
worden uitgevoerd.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
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Dichtbij, deskundig 
en preventief

4

Kansrijke Start 
In 2020 zijn de actielijnen van het landelijk 
actieprogramma Kansrijke Start verder 
doorontwikkeld naar concrete activiteiten en 
projecten. In de (sub)regionale werkgroepen 
Kansrijke Start hebben we samen met 
gemeenten en onze partners uit de 
geboortezorg ingezet op een aantal zaken:
• Een goede continuïteit van zorg;
• Een goede samenwerking tussen het 

medisch en sociaal domein van het 
moment van zwangerschap tot geboorte 
en het jonge kind (1001 dagen);

• Een tijdige preventieve ondersteuning 
van (aanstaande) ouders in een 
kwetsbare situatie. 

Netwerkbijeenkomst 
In de Gemeente Haarlem heeft een 
grootschalige online netwerkbijeenkomst 
plaatsgevonden met als doel de 
samenwerking tussen professionals in de 
geboortezorg en het sociaal domein te 
versterken en beter zicht te krijgen op hoe 
de klantroutes in de praktijk werken en 
het zorglandschap in Haarlem is ingericht. 
Tijdens de bijeenkomst hebben partners 
elkaar en elkaars aanbod nog beter leren 
kennen. De bijeenkomst gaf zicht op welke 
acties kunnen bijdragen aan het tijdig inzetten 
van een passend aanbod bij gezinnen in 
kwetsbare situaties. 

Eerste huisbezoek tijdens de zwangerschap
Alle verpleegkundigen zijn geschoold in het 
uitvoeren van het eerste huisbezoek tijdens 
de zwangerschap. Tijdens dit huisbezoek is er 
aandacht voor de transitie van partnerschap 
naar ouderschap en wat helpt bij een Kansrijke 
Start voor ouder(s) en kind. Deze laat ouders 
tijdig kennis maken met de JGZ, zorgt voor 

een doorgaande lijn, en voor een groter 
bewustzijn bij aanstaande ouders van de 
alle veranderingen die de komst van een 
eerste kind met zich meebrengt. Wanneer zij 
realistische verwachtingen hebben van het 
ouderschap, kan dit mogelijk van preventieve 
waarde zijn bij het aantal echtscheidingen, 
en het voorkomen van stress, burn-out 
en postnatale depressies bij ouders van 
jonge kinderen.

Centering Pregnancy
Het aanbieden van Centering Pregnancy 
aan statushouders is voorbereid. Centering 
Pregnancy is een groepsaanbod voor 
zwangere vrouwen, waar de medische 
zorg voor de zwangere gecombineerd 
wordt met het uitwisselen van ervaringen 
rondom thema’s als zwanger zijn en bevallen, 
opvoeden en ouderschap en het leren van 
gezondheidsvaardigheden. Doordat vrouwen 
elkaar in een groep ontmoeten, wordt tevens 
onderlinge ondersteuning en vriendschap 
gestimuleerd. In verband met de corona 
maatregelen is het aanbod nog niet gestart.

Beeldmateriaal
Vanaf december 2020 zijn er door de 
werkgroep Kansrijke Start IJmond vijf nieuwe 
animaties ontwikkeld over zwangerschap 
en gezondheid, het geboortezorgsysteem 
in Nederland en sociale ondersteuning. De 
animaties zijn ontwikkeld voor anderstaligen, 
laaggeletterden en gezinnen in een kwetsbare 
situatie. Deze zijn beschikbaar in Nederlands, 
Engels, Pools, Turks en Arabisch. Het doel van 
de animaties is onder andere dat meer ouders 
tijdig starten met zwangerschapsbegeleiding 
en gebruik maken van kraamzorg, om zo 
een kansrijke start van henzelf en hun kind 
te bevorderen.
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Thuisbegeleiding 
De thuisbegeleiders JGZ begeleiden 
in Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
gezinnen met kinderen met kwetsbare 
(aanstaande) ouders die het lastig 
vinden om regie te voeren over 
hun eigen bestaan. Bijvoorbeeld 
door laaggeletterdheid, een 
licht verstandelijke beperking of 
psychische problemen. 

De thuisbegeleiders zijn laagdrempelig 
en snel inzetbaar. Door samen met 
ouder(s) en kind(eren) praktisch bezig 
te zijn in de thuissituatie ontstaat er 
snel een vertrouwensrelatie van waaruit 
samen gekeken wordt wat nodig is en 
wat wel en niet werkt. Door tijdelijke 
en praktische ondersteuning te bieden, 
en vinger aan de pols te houden, 
wordt de eigen regie van ouders 
hersteld, zodat ze zelf weer verder 
kunnen. Waar nodig regelen we de 
inzet van interne en externe collega’s, 
zoals bijvoorbeeld Home Start, 

maatschappelijk werk, een gastouder, 
een mediator of het CJG. Op deze 
manier kunnen we vaak voorkomen 
dat gezinnen in de intensievere 
hulpverlening terechtkomen.

Vroeggeboren kinderen
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 
neemt in samenwerkingsverband 
deel aan een prematuren nazorgpoli. 
Hiermee creëren we een centraal 
punt, waar ouders van premature 
kinderen terecht kunnen met vragen 
en waar zij alle zorg kunnen ontvangen. 
Verschillende professionals werken 
samen op een consultatiebureau 
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-fysiotherapeut, 
pre-verbale logopedisten, 
jeugdartsen, orthopedagoog en 
jeugdverpleegkundigen. In najaar 2020 
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is er een fiat gegeven voor uitbreiding van 
de prematurenpoli. Voorbereidingen zijn 
getroffen om naast de locatie in Haarlem-
Noord ook in Schalkwijk een poli te openen 
op ons consultatiebureau. 

Met het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in 
Beverwijk zijn we verder in gesprek gegaan 
om ook in de IJmond een prematuren poli op 
te zetten. Er is een samenwerking opgezet 
tussen de verpleegkundige nazorg vanuit 
het RKZ en de JGZ. De poli krijgt een wat 
ander karakter dan in Zuid-Kennemerland 
doordat de doelgroep prematuur geborenen 
wat ‘ouder’ is dan die in het SGH. Door de 
gevolgen van Covid-19 zijn we hier minder 
ver mee dan gehoopt. 

Borstvoeding
Tijdens de intake en de contactmomenten 
op het consultatiebureau wordt door de 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
aandacht besteedt aan borstvoeding. 
Daarnaast kunnen ouders terecht op het 
inloopspreekuur of kunnen zij een huisbezoek 
van de jeugdverpleegkundige krijgen als 
het geven van borstvoeding niet verloopt 
zoals gewenst.

Onze medewerkers kunnen voor interne 
consultatie rondom het onderwerp 
borstvoeding terecht bij een van onze 
twee lactatiekundigen. Zij denken 
mee in situaties waarin meer expertise 

gewenst is. De lactatiekundigen 
verzorgen verder de jaarlijkse scholing 
ten aanzien van borstvoeding, geven 
advies inzake het borstvoedingsbeleid van 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, 
dragen zorg voor kwaliteitsborging van 
de begeleiding rondom borstvoeding en 
ontwikkelen folders voor ouders en andere 
zorgverleners in het werkveld. 

De borstvoedingscijfers in ons werkgebied 
zijn al jaren stabiel. Op de dag van 
geboorte wordt iets meer dan 70% van 
de baby’s volledig met moedermelk 
gevoed. Daarna zien we in 2020 een iets 
minder dalende trend over de eerste 6 
levensmaanden. Het percentage kinderen 
dat alleen borstvoeding krijgt op de leeftijd 
van 6 maanden is gestegen van 4,4 naar 8%. 
Mogelijk komt dit positieve effect door het 
veel meer thuiswerken in 2020. Verder is de 
trend dat veel moeders de borstvoeding 
willen hebben afgebouwd wanneer zij weer 
aan het werk gaan. Het komende jaar zal 
extra aandacht worden besteed aan het 
combineren van het geven van borstvoeding 
en werken. Ook wordt dit onderwerp tijdens 
het maternale kinkhoest consult en het 
eerste huisbezoek tijdens de zwangerschap 
besproken. We hopen dat deze vroege 
voorlichting over dit onderwerp moeders zal 
stimuleren langer door te gaan met het geven 
van borstvoeding.
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Rookvrije generatie 
Opgroeien in een omgeving waarin wordt 
gerookt, is erg ongezond. Hierbij gaat het niet 
alleen om het direct inademen van rook, maar 
ook om het inademen van gevaarlijke stoffen 
die neerslaan in kleding, gordijnen, bekleding 
van banken en stoelen. Deze ‘derdegraads 
rook’ blijkt nog schadelijker dan gedacht en is 
in ieder huis te vinden waar iemand rookt.
Ieder kind dat geboren wordt moet de 
kans krijgen om rookvrij op te groeien. 
Om rookvrij opgroeien vanzelfsprekend te 
maken, bespreekt de jeugdverpleegkundige 
tijdens het eerste huisbezoek tijdens de 
zwangerschap en de intake het rookgedrag 
van ouders en anderen in de omgeving 
van het kind. Zo nodig komt de JGZ-
professional hier tijdens de consulten op het 
consultatiebureau op terug en ondersteunt ze 
ouders door het geven van voorlichting om 
het meeroken van kinderen te voorkomen. 
Indien gewenst wordt de ouder verwezen naar 
een stoppen-met-roken-coach. Ook levert 
zij een actieve bijdrage aan de werving 
en toeleiding naar de cursussen stoppen 

met roken in Haarlem-Oost en Schalkwijk, 
vanuit het initiatief Rookvrij Opgroeien in 
samenwerking met de GGD.
Het is een uitdaging om het (stoppen 
met) roken bespreekbaar te maken met 
(aanstaande) ouders. In 2020 is door een 
aantal jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
een speciaal hierover ontwikkelde 
training van het Trimbosinstituut gevolgd. 
Onze ambassadeurs Rookvrij Opgroeien 
ondersteunen en coachen de medewerkers 
hierbij. Daarnaast stimuleert de werkgroep 
Rookvrij Opgroeien de (keten)samenwerking 
op dit onderwerp met bijvoorbeeld 
de stoppen-met-roken-coaches en de 
verloskundigen vanuit Kansrijke Start. 

Mondzorg – Schalkwijk zet 
haar tanden erin 
In de wijk Schalkwijk in Haarlem lag het 
percentage kinderen dat tandenpoetst en 
de tandarts bezoekt lager dan in de rest van 
het werkgebied van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland. Daarom is al in 2018 samen 
met Poetz Jeugdmondzorg in Haarlem een 
pilot gestart om kinderen al vanaf de eerste 
tand toe te leiden naar hun eigen tandarts 
of naar Poetz.

De resultaten van deze pilot zijn goed en is 
in Schalkwijk inmiddels dagelijkse praktijk. 
Het percentage kinderen dat een tandarts 
bezoekt is fors gestegen. Poetz is tevreden 
over de gang van zaken en met het stijgende 
percentage tandartsbezoekers. De adviezen 
aan de heel jonge kinderen en hun ouders 
slaan goed aan.

De extra inzet die deze toeleiding vergt, is 
beperkt. Medewerkers ervaren het als een 
meerwaarde, omdat het bijdraagt aan onze 
primaire taak van preventie en de gezondheid 
van de kinderen. In de toekomst zullen 
meer teams van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland op deze manier aandacht 
aan mondzorg gaan besteden. Dit wordt 
ondersteund door een e-learning over 
mondzorg die door onze JGZ-professionals is 
ontwikkeld en die in 2021 uitgebracht wordt 
door het NCJ.
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Taal voor peuters 
Met de bibliotheken Zuid-Kennemerland 
en IJmond wordt op JGZ-locaties in 
verschillende gemeenten samengewerkt. 
Gezamenlijk wordt in de hele regio het 
programma Boekstart aangeboden. 
Ouders met jonge kinderen krijgen 
een koffertje, met onder andere een 
gratis abonnement voor de bibliotheek, 
waarmee het lezen met heel jonge 
kinderen wordt bevorderd.

In enkele gemeenten is het Taal voor 
Peuters-programma uitgebreid met de inzet 
van Boekstartcoaches, om ouders beter te 
helpen bij het voorlezen. De BoekStartcoach 
werkt op het consultatiebureau en kan 
de jeugdarts en jeugdverpleegkundige 
ondersteunen door met ouders in gesprek 
te gaan, een luisterend oor te hebben en 
gerichte voorleesondersteuning te bieden. 

Op sommige locaties is een Boekstartkast 
geplaatst met een wisselende collectie 
kinderboeken.

Op enkele locaties wordt samen met het CJG 
‘Koffie en Kleintjes’ aangeboden, een inloop 
voor ouders met kinderen tussen de 0 en 2 
jaar. Samen met ouders wordt naar behoefte 
aandacht besteed aan verschillende thema’s.

In een aantal gemeenten wordt ook de 
Voorleesexpress in samenwerking met de 
bibliotheek aangeboden. De VoorleesExpress 
zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met 
een taalachterstand extra aandacht krijgen. 
Een half jaar lang komt er wekelijks een 
vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en 
samen met de ouders aan de slag te gaan met 
taal en leesplezier. Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland bespreekt met ouders of zij 
hier gebruik van willen maken en leidt toe 
naar dit aanbod.
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Op het 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 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 vijf jaren. Daarnaast 
worden de gemeentelijke cijfers in de 
benchmark vergeleken met cijfers uit 
het hele werkgebied. 

Elke gemeente heeft een gebruikersnaam 
en wachtwoord ontvangen, zodat er 
ingelogd kan worden op het dashboard. 
In het verlengde hiervan hebben de 
zelfstandige JGZ-teams de beschikking 
gekregen over een eigen teamdashboard 
waarmee zij hun prestaties kunnen 
monitoren en bijsturen. Voor inzicht 
in het gebruik en de waardering 
van de JgzApp en de tijdigheid van 
de gegeven vaccinaties zijn nieuwe 
dashboards gemaakt.

Dashboard5

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.
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Onze locaties6

Hoofdkantoor Jeugdgezondheidszorg 
Kleermakerstraat 51a
1991 JL Velserbroek
Telefoon 088 - 995 95 95

Consultatiebureau Uitgeest
Graskamplaan 10
1911 LH Uitgeest

Consultatiebureau Heemskerk
Maltezerplein 27
1961 JC Heemskerk

Consultatiebureau Beverwijk
Trijntje Kemp-Haanstraat 37
1941 HB 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

Consultatiebureaus Haarlem
Jan Gijzenkade 305b
2025 MC Haarlem

Colensostraat 11
2021 BA Haarlem

Amsterdamstraat 71
2032 PN Haarlem

Leidseplein 36 rd
2013 PZ Haarlem

Vilniusstraat 2
2034 EM Haarlem

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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