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lnleiding
Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht via een aanpassing van het Besluit publieke gezondheid. Doel van de vernieuwing is het basispakket te moderniseren
op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en beter aan te
laten sluiten op de stelselwijziging jeugd. De JGZ draagt bij aan de gezondheid en het veilig opgroeien
van kinderen in Nederland. Gemeenten zijn ervoor verantwoordelíjk dat het nieuwe basispákkef
beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
lnhoud
ln West-Brabant voeren TWB, Careyn en de GGD West-Brabant het basispakket jeugdgezondheidszotg gezamenlijk uit voor de 18 gemeenten op basis van een íntensieve samenwerking. ln de gemeente
Moerdijk is TWB verantwoordelijk voor de JGZ 0-4 jarigen en de GGD West-Brabant voor JGZ 4-19

jarigen.

I nhoudeliike wiizioinoen
Kinderen van ouders met een lichamelijk of psychisch probleem hebben vaker sociaal-emotionele
problemen dan kinderen van gezonde ouders blijkt uit monitoring. Juist deze kinderen hebben extra
aandacht en hulp nodig. ln het "oude stelsel" JGZ was er echter vaak te weinig tijd en ruimte om kwetsbare gezinnen de benodigde aandacht te geven. Alle kinderen werden evenveel gezien en er was
weinig mogelijkheid om extra tijd te besteden aan gezinnen waar het echt nodig was.

ln West-Brabant is in 2015 de visie 'Een nieuw basispakket JGZ in West-Brabant' gevormd. Hierin staat
centraal dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar in alle gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. ln het
basispakket is meer begeleiding en zorg mogelijk voor kinderen die dat nodig hebben, Óit wordt
aanvullende zorg genoemd. Gelijke behandeling is niet langer het streven, maar een gelijke uitkomst
voor iedereen.
Het basispakket JGZ in West-Brabant bestaat uit:
1. Basiszorg (vaste contactmomenten)
2. Aanvullende zorg (extra huisbezoeken, contacten, specifieke benadering van doelgroepen)
3. Lokaal verbinden (samenwerking met lokale partijen, scholen enz.)
4. Beleidsadvisering (trends, monitoring JGZ)
Het verminderen van het aantal vaste contactmomenten maakt het mogelijk om ruimte te creëren voor
aanvullende zorg, lokaal verbinden en beleidsadvisering.

Contactmomenten

ln het nieuwe basispakket JGZ kent de basiszorg de volgende contactmomenten:
- lndividueel consult: individueel- huisbezoek neonatale gehoor- en metabole screening
- lndividueel consult bij 10 dagen
- lndividueel consult bij 3 weken
- lndividueel consult bijS weken
- lndividueel consult bij 3 maanden
- Collectief (groeps)consult bij 4 maanden
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- lndividueel
- lndividueel
- lndividueel
- lndividueel

consult bij6 maanden
consult bij9 maanden
consult bij 11 maanden
consult bij 14 maanden
- Collectief e-consult bij 18 maanden

- lndividueelconsult bij2 jaar
- lndividueel consult bij 3 jaar
- Collectieve vaccinatie igroepsconsult visus bij 4 jaar
- lndividueel consult bij 5 jaar
- Collectieve vaccinatie bij 9 jaar
- lndividueel consult bij 10/11 jaar
- Screening in klas 2 VO
Wijzigingen
De individuele consulten bij 4 en 18 maanden zijn groepsconsulten geworden en het contactmoment bij
7,5 maand is komen te vervallen en vindt alleen op indicatie plaats. Het individueel consult op de leeftijd
van 3 jaar en 9 maanden is een groepsconsult bij 4 jaar geworden en het individueel consult schuift
door naar 5 jaar. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar de basisschool gemonitord kan worden. Het
triageprotocol dat bij 10111 jaar gangbaar was is vervangen door een individueel consult. Het individuele consult wordt benut om voorlichting te geven voor de overgang naar het voortgezet onderwijs op
het gebied van seksuele ontwikkeling, internet en middelengebruik. Daarnaast is het een belangrijk
moment om overgewicht te signaleren.

JGZ in Moerdiik
ln Moerdijk geeft een team van jeugdverpleegkundigen, consultatiebureau-assistenten en jeugdartsen
invulling aan de jeugdgezondheidszorg 0-18. Naast de taken die uitgevoerd worden vanuit de jeugdgezondheidszorg maken de jeugdverpleegkundigen en artsen tevens onderdeel uit van het Centrum
voor Jeugd en Gezin. De JGZ-professionals leveren een actieve bijdrage in de ondersteuning van
gezinnen en werken samen met de jeugdprofessionals aan projecten zoals gezinsmaatjes, Piep zei de
Muis, integrale vroeghulp en Stevig Ouderschap.
Contracteren
Zoals eerder aangegeven, heeft gemeente Moerdijk een overeenkomst met TWB voor de uitvoering van
de JGZ 0-4. ln 2017 heeft de JGZ 0-41251 kinderen in beeld in de gemeente Moerdijk. Gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht hebben tevens een
overeenkomst met TWB voor de JGZ 0-4. De overeenkomst met TWB is eind 2016 met een jaar
verlengd en loopt eind 2017 af. Gezien de aanbestedingswetgeving is ervoor gekozen om de
jeugdgezondheidszorg 0-4 te contracteren op basis van een aanbesteding. Na publicatie van een
vooraankondiging in juni 2017 heeft TWB zich als enige partij voor deze aanbesteding gemeld. Na de
zomerperiode volgt het offerteproces, waarna het college in novemberi december een besluit zal nemen
over de afronding van de aanbesteding.
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