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Bijlage 4-1
Onderbouwing analyse van het nieuwe basispakket JGZ
Analyse van


de (herziene) WPG



de (nieuwe) Jeugdwet



en de in het voorstel genoemde documentatie:


het Factsheet nieuw basispakket Jeugdgezondheidszorg



het Landelijk professioneel Kader uitvoering basispakket JGZ



FAQ basispakket JGZ

geeft aan dat twee JGZ producten taken bevatten die nu nog als maatwerk JGZ worden gefinancierd,
maar tot het Basispakket behoren: Zorgcoördinatie en Extra Begeleidingscontacten. In deze bijlage

Inhoud Basispakket JGZ

vindt u de onderbouwing van deze analyse.
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Figuur 1: Bron Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, jan 2015
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1. Het product “Zorgcoördinatie”:
Taak die valt onder het nieuwe Basispakket JGZ
 Deelname overleggen zorgcoördinatie (1Gezin 1Plan) (per keer)
Taken die blijven vallen onder het aanvullende product “Zorgcoördinatie”
 Directe zorgcoördinatie (zonder 1Gezin1Plan) (per gezin)
 Organisatie zorgcoördinatie 1Gezin1Plan (per gezin)
 Uitvoeren rol van zorgcöordinator.
Onderbouwing:

In de WPG wordt zorgcoördinatie als zodanig niet genoemd. Wel worden de volgende taken genoemd:


het schatten van de verhouding tussen draaglast en draagkracht van de jeugdige en het
gezin waartoe hij behoort;



het inventariseren van de zorg die de jeugdige al ontvangt;



het ramen welke zorgverlening op maat nodig is.

Deze taken voert de JGZ o.a. uit samen met het gezin en betrokken hulpverleners tijdens de deelname
aan overleggen zorgcoördinatie (1Gezin1Plan).

In de Jeugdwet staat zorgcoördinatie wel beschreven :
en wordt aangegeven dat de gemeente bepaalt wie de zorgcoördinatie moet doen. Dit heeft betrekking
op de actviteiten die onder het aanvullend product “Zorgcoördinatie” blijven vallen.
Net als voorheen gold bij JGZ producten uit het maatwerkdeel, geldt nu voor alle aanvullende
producten JGZ: de uitvoering ervan wordt per gemeente afzonderlijk jaarlijks bepaald en gesubsidieerd.
2. Het product “Extra Begeleidingscontacten”:
Taken die vallen onder het nieuwe Basispakket JGZ


Alle begeleidingscontacten telefonisch & het 2e en 3e begeleidingscontact face to face (per kind
van 0 tot 18 jaar per jaar)
Taken die blijven vallen onder het aanvullende product “Extra begeleidingscontacten”



Alle begeleidingscontacten face-to-face in de prenatale fase en vanaf 18 jaar



Alle 4e begeleidingscontacten en verder face-to-face (per kind per jaar)

Onderbouwing:

In de (herziene) WPG is opgenomen:
-Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding
-De taken worden aangeboden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar.

In het Landelijk Professioneel Kader JGZ staat vermeld:
-De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en
advisering. Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren één of enkele gesprekken om ouders en kind
gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra
ondersteuning, hulp of zorg nodig is.
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In de Jeugdwet is opgenomen:
-Het uitvoeren van specifieke programma’s of (groeps) activiteiten na signalering van risico’s of
problemen vallen onder preventie op basis van de Jeugdwet.

Kortom, alle telefonische en de 1e t/m 3e begeleidingscontacten per kind van 0 tot 18 jaar per jaar
vallen onder het Basispakket JGZ. De 4e en daaropvolgende begeleidingscontacten vallen onder de
Jeugdwet, mede omdat het in die gevallen gaat om risico’s of problemen, die vallen onder preventie op
basis van de Jeugdwet. Begeleidingscontacten in de prenatale fase vallen ook onder preventie op basis
van de Jeugdwet, omdat het Basispakket JGZ zich (wettelijk) richt op jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
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