
 

 

Wat zijn de taken die GGD NOG uitvoert op het gebied van Jeugdgezondheidszorg? 
 
Inleiding 
De GGD NOG voert in het kader van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jaar het wettelijk 
basistaken pakket uit en biedt daarnaast extra producten aan die een gemeente al dan niet kan 
afnemen. Deze ‘plusproducten’ worden niet betaald uit de inwonerbijdragen, maar apart door 
een gemeente betaald. De programmabegroting GGD NOG 2016 beschrijft duidelijk deze 
basistaken en aanvullende producten.  
 
De conceptprogrammabegroting 2017 gaat ook in op de JGZ. Beschrijft  waar de prioriteiten 
liggen op het gebied van de JGZ. Maar herhaalt niet opnieuw de taken uit het basistakenpakket. 
De term ‘plusproduct’ is komen te vervallen. Daarom volgt hieronder de tekst uit de 
programmabegroting 2016. NB De jaarstukken GGD 2015 die in april 2016 zijn toegezonden 
geven op pagina 13-15 een terugblik op wat de GGD heeft gedaan (2.2.1 programma 
jeugdgezondheidszorg). 
 
Programmabegroting 2016 

 
http://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Gemeenten_GGD_en_Gemeente/Programma
begroting_2016_GGD_NOG_vastgesteld.pdf 
 
Programma Jeugdgezondheidszorg 
 
4.1 Wat willen we bereiken? 
 
Doelstelling 
De jeugdgezondheidszorg bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en 
de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en sociale ontwikkeling van de jeugd van 
0 tot 18 jaar. De jeugdgezondheidszorg streeft naar een optimale gezondheid 
van de jeugd. Speciale aandacht hebben we voor kwetsbare jeugd in haar 
leefomgeving. Indien nodig zetten we specialistische zorg in. 
 
Wettelijk kader 
……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. Hiermee sluit het beter aan op de stelselwijziging in de 
jeugdzorg. Jeugdgezondheidszorg omvat nu ook een structureel aanbod voor 
jongeren vanaf 14 jaar. 
Behalve voor jeugdgezondheidszorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
preventie en jeugdhulp op basis van de Jeugdwet. Deze taken sluiten op elkaar 
aan. Jeugdgezondheidszorg neemt deel in samenwerkingsverbanden en 
zorgstructuren binnen gemeenten en van scholen. In de Jeugdwet is opgenomen 
dat onder andere de jeugdarts rechtstreeks kan verwijzen naar jeugdhulp. 
De GGD levert aan gemeenten ook plusproducten Jeugdgezondheidszorg, als 
aanvulling op de wettelijke basisproducten en in aansluiting op het jeugdbeleid van 
gemeenten. 
 
4.2 Wat gaan we ervoor doen? 
 
Het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) omvat de volgende basis- en 
plusproducten (gebaseerd op de Productenbegroting 2015 en aangevuld n.a.v. 
vernieuwing werkwijze): 
 
 

http://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Gemeenten_GGD_en_Gemeente/Programmabegroting_2016_GGD_NOG_vastgesteld.pdf
http://www.ggdnog.nl/images/redactie/bestanden/Gemeenten_GGD_en_Gemeente/Programmabegroting_2016_GGD_NOG_vastgesteld.pdf


 

 

Basisproducten Jeugdgezondheidszorg 

Contactmomenten regulier onderwijs 

GGD gezondheidsonderzoek (PGO) 5 jarigen basisonderwijs 

Collectief contactmoment Groep 7 

Meten en wegen van 9 jarigen 

(Open) Spreekuren basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

GGD gezondheidsonderzoek klas 1 voortgezet onderwijs 

Contactmomenten niet-regulier onderwijs 

Entreeonderzoek voor instromende leerlingen 

GGD gezondheidsonderzoek op 5-jarige leeftijd 

GGD gezondheidsonderzoek op 8-jarige leeftijd op indicatie 

GGD gezondheidsonderzoek op 10-jarige leeftijd 

GGD gezondheidsonderzoek klas 1 leerwegondersteunend- en 
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 

Spraak- en taalscreening 

screenen van 5 jarige kinderen en vroegtijdig signaleren 

adviseren bij spraak- en taalstimulering 

verwijzen naar de curatieve logopedie of naar multidisciplinair team 

Extra contactmomenten 

Onderzoek op indicatie 

Follow-up. 

Collectieve preventie 

Thematische bijeenkomsten (ouderavonden, gastlessen) 

Hoofdluisbegeleiding voor basisscholen 

Zorgcoördinatie 

Zorgteam of ondersteuningsteam basisonderwijs 

Zorg adviesteam basis- en voortgezet onderwijs 

Commissie van begeleiding in het speciaal onderwijs 

Zorg bij bijzondere gebeurtenissen 

Rijksvaccinatieprogramma 

Vaccinatie 9-jarige kinderen 

Vaccinatie 12-jarige kinderen 
 
Plusproducten Jeugdgezondheidszorg 

Producten ten behoeve van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Producten logopedie 

Producten opvoedondersteuning 

Producten multidisciplinaire aanpak 

Projecten onderwijs 
 

 
NB Doetinchem neemt extra contactmoment af.  
 
Vanaf 2015 valt het maatwerk jeugdgezondheidszorg niet meer onder de Wpg. 
Deze aanvullende, lokale invulling van de jeugdgezondheidszorg is nu 
ondergebracht in de Jeugdwet. De nieuwe wetgeving biedt andere kansen voor 
de gemeenten om in te zetten op maatwerk. De GGD is beschikbaar voor 
ondersteuning hierin. 
 
Uitvoering van taken vraagt (lokale) samenwerking 
Er zijn samenwerkingsafspraken van de GGD met Yunio (JGZ 0-4 jaar). Maar in principe ook 
met onderwijs, huisartsen, buurtcoaches etc. Dit om preventie goed te kunnen inbedden. Daar 
wordt op dit moment door onze gemeente in geïnvesteerd. 


