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Inhoudsopgave 
 
Hoofdstuk 1: Jeugdgezondheidszorg 
 
Leerdoelen 
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je:  

• uitleggen wat de taak en visie is van de JGZ en hoe de JGZ vorm geeft aan preventie; 

• ontwikkelingen binnen de consultatiebureaus en schoolgezondheidszorg toelichten vanuit 
historisch perspectief; 

• uitleggen vanuit welke modellen de JGZ vorm geeft aan een contextgerichte benadering van 
jeugdigen; 

• benoemen wat de pijlers zijn van de Preventieagenda en uitleggen hoe deze vorm krijgen; 

• uitleggen wat het wettelijk kader is voor de uitvoering van de JGZ; 

• uitleggen hoe de JGZ invulling geeft aan het basispakket met behulp van het Landelijk 
Professioneel Kader, het schema Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie; 

• uitleggen welke plaats Evidence Based Practice heeft binnen de JGZ;  

• uitleggen wat het doel is van de basisdataset JGZ; 

• benoemen hoe richtlijnen en welke interventies en instrumenten het werk in de JGZ 
ondersteunen; 

• benoemen welke pre- en neonatale screeningen met welk doel worden aangeboden; 

• benoemen op welke wijze door het Rijks Vaccinatie Programma een bijdrage geleverd wordt aan 
preventie van infectieziekten; 

• de kern professionals binnen de JGZ benoemen, hun opleidingen, taken en bevoegdheden. 

 
 
1.1 JGZ in perspectief 

1.1.1 Visie op de JGZ 
1.1.2 Rechten van het kind 
1.1.3 De JGZ in historisch perspectief 
1.1.4 Naar een contextgerichte benadering 
1.1.5 De JGZ Preventieagenda en Early Life Stress 
1.1.6 Innovatie in de JGZ in een veranderende samenleving 

1.2 Wettelijk kader voor de uitvoering van de JGZ 
1.2.1 Wet publieke gezondheid 
1.2.2 Besluit publieke gezondheid - Basispakket JGZ 
1.2.3 Jeugdwet 
1.2.4 Aansluiting Jeugdwet - Wpg / Besluit pg 

1.3 De uitvoering van de JGZ 
1.3.1 Het LPK 
1.3.2 Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie 
1.3.3 Evidence Based Practice 
1.3.4 De Basisdataset JGZ 
1.3.5 JGZ Richtlijnen, instrumenten en interventies in de JGZ 
1.3.6 Pre- en neonatale screeningen 
1.3.7 Rijksvaccinatieprogramma 

1.4 JGZ-professionals 
1.4.1Professionele standaard 
1.4.2 JGZ-professionals 
1.4.3 Interne samenwerking 
1.4.4 Externe samenwerking 
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Hoofdstuk 2: De pre- en perinatale periode 
 
Leerdoelen 
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je: 

• benoemen wat het belang is van de eerste 1000 dagen voor de ontwikkeling van een kind; 

• uitleggen op welke wijze vorm wordt gegeven aan preconceptiezorg; 

• benoemen aan welke factoren het kind vanuit het medisch-biologisch perspectief (zowel intern 
als extern milieu) wordt blootgesteld en welke nadelige invloed dit kan hebben op de ontwikkeling 
van de baby; 

• toelichten welke preventieve interventies met welk doel voor kwetsbare zwangeren, aanstaande 
moeders met een verhoogd gezondheidsrisico, beschikbaar zijn. 

• toelichten wat de prevalentie van geboorte en perinatale sterfte in NL is; 

• uitleggen hoe de embryonale groei en ontwikkeling verloopt tijdens de zwangerschap; 

• uitleggen hoe een bevalling verloopt en welke complicaties kunnen optreden; 

• uitleggen welke gevolgen een vroeggeboorte kan hebben; 

• benoemen welke veranderingen een kraamvrouw doormaakt; 

• toelichten wat de impact is van infertiliteit; 

• toelichten welke infectieziekten een risico vormen voor een zwangerschap; 

• uitleggen hoe het zorgsysteem in de prenatale en postnatale zorg is georganiseerd. 
 
2.1 Preconceptiezorg 

2.2.1 Preconceptieconsult en advisering 
2.1.2 Foliumzuurinname 
2.1.3 Preventie van psychosociale problemen 
2.1.4 Advies over stoppen met roken 
2.1.5 Overig gezondheidsadvies 

2.2 Preventieve interventies 
2.2.1 Nu niet zwanger 
2.2.2 VoorZorg 
2.2.3 Prenataal Huisbezoek JGZ 
2.2.4 CenteringPregnancy 
2.2.5 Stevig Ouderschap 

2.3 Prevalentie van geboorte en sterfte 
2.3.1 Aantal levende geborenen Nederland 
2.3.2 Perinatale sterfte in Nederland 
2.3.3 Euro-Peristat netwerk 

2.4 Groei en ontwikkeling 
2.4.1 Zwangerschap 
2.4.2 De bevalling 
2.4.3 De pasgeborene 
2.4.4 Bijzondere zwangerschappen 

2.5. De kraamvrouw 
 2.5.1 Lichamelijke veranderingen 
 2.5.2 Mictie 
 2.5.3 Borstvoeding 
 2.5.4 Psychische veranderingen 
 2.5.5 Anticonceptie 
2.6 De omgeving 

2.6.1. Fertiliteitsbehandelingen 
2.6.2 Draagmoederschap 
2.6.3 Infectieziekten 

2.7 Het externe milieu: medisch-biologisch perspectief 
2.7.1 Geneesmiddelengebruik 
2.7.2 Ioniserende straling 
2.7.3 Milieuvervuiling 
2.7.4 Sociaaleconomische en culturele factoren 
2.7.5 Netwerk en culturele factoren 
2.7.6 Invloeden door leefstijl 
2.7.7 Andere risico verhogende factoren 

2.8 Het interne milieu: aandoeningen en afwijkingen 
2.8.1 Bekkenproblemen 
2.8.2 Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
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2.8.3 Verschil in bloedgroep tussen moeder en kind 
2.8.4 Bloedingen 
2.8.5 Aangeboren afwijkingen 
2.8.6 Impact gebeurtenissen perinatale periode 
2.8.7 Maternale sterfte 

2.9 Kinderwens in maatschappelijk perspectief 
2.9.1 Kiezen voor kinderen 
2.9.2 Kinderloosheid, gewenst of ongewenst, vrijwillig of onvrijwillig 

2.10 Het zorgsysteem 
2.10.1 Genetische counseling 
2.10.2 Prenatale zorg 
2.10.3 Rol van de fysiotherapeut/zwangerschapsdocent 
2.10.4 Zorgketen 
2.10.5 Zorg in de zwangerschap 
2.10.6 Verloskundige zorg 
2.10.7 Rond de bevalling 
2.10.8 Kraamperiode 
2.10.9 De zorg voor de ouders na de bevalling 
2.10.10 Overdracht van (risico)pasgeborenen naar de JGZ 
2.10.11 Zorg bij perinatale sterfte van het kind 
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Hoofdstuk 3: De zuigelingenperiode: 0 tot 1 jaar 
 
Leerdoelen 
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je: 

• toelichten hoe de lichamelijke-, motorische-, cognitieve- en psychosociale en emotionele 
ontwikkeling van een zuigeling verloopt; 

• uitleggen hoe omgevingsfactoren uit het interne milieu van invloed zijn op de groei en 
ontwikkeling van de zuigeling en welke taak de JGZ hierin heeft; 

• uitleggen hoe omgevingsfactoren uit het externe milieu van invloed zijn op de groei en 
ontwikkeling van de zuigeling; 

• uitleggen hoe aspecten van leefstijl van een zuigeling en zijn ouders van invloed zijn op 
ontwikkeling van de zuigeling; 

• benoemen welke gezondheidsbedreigingen in de zuigelingenperiode het meest voorkomen en 
deze toelichten; 

• toelichten hoe het zorgsysteem in de zuigelingenperiode is georganiseerd; 

• uitleggen hoe de JGZ in deze periode zuigelingen monitort en vorm geeft aan preventie.  
 
3.1 Typering van de leeftijdsfase 
3.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling 

3.2.1 Lichamelijke groei en ontwikkeling 
3.2.2 Motorische ontwikkeling 
3.2.3 Psychosociale en emotionele ontwikkeling 
3.2.4 Taal- en spraakontwikkeling 
3.2.5 Cognitieve ontwikkeling 

3.3 Het externe milieu: de omgeving 
3.3.1 Fysieke omgeving 
3.3.2 Sociale omgeving 

3.4 Leefstijl 
3.4.1 Voeding 
3.4.2 Beweging 
3.4.3 Veiligheid 

3.5 Gezondheidsbedreigingen 
3.5.1 Groeistoornissen 
3.5.2 Ontwikkelingsbedreigingen 
3.5.3 Onveilige hechting 
3.5.4 Aangeboren afwijkingen 
3.5.5 Aandoeningen van de zintuigen 
3.5.6 Huidaandoeningen 
3.5.7 Infectieziekten 
3.5.8 Rijksvaccinatieprogramma 
3.5.9 Voedingsproblemen 
3.5.10 Problemen met de ontlasting 
3.5.11 Baby's die excessief huilen 
3.5.12 Wiegendood 
3.5.13 Kindermishandeling en huiselijk geweld 
3.5.14 Verslaafde ouders 

3.6 Het zorgsysteem 
3.6.1 JGZ consulten in de zuigelingenperiode 
3.6.2 Verwijsmogelijkheden: schakels in de ketenzorg 
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Hoofdstuk 4: De peuterperiode: 1 tot 4 jaar 
 
Leerdoelen 
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je: 

• Toelichten hoe de lichamelijke-, motorische-, cognitieve- en psychosociale en emotionele 
ontwikkeling van een peuter verloopt. 

• Uitleggen hoe omgevingsfactoren uit het interne milieu van invloed zijn op de groei en 
ontwikkeling van de peuter en welke taak de JGZ hierin heeft. 

• Uitleggen hoe omgevingsfactoren uit het externe milieu van invloed zijn op de groei en 
ontwikkeling van de peuter. 

• Uitleggen hoe aspecten van leefstijl van een zuigeling en zijn ouders van invloed zijn op 
ontwikkeling van de peuter. 

• Benoemen welke gezondheidsbedreigingen in de peuterperiode het meest voorkomen en deze 
toelichten. 

• Toelichten hoe het zorgsysteem in de peuterperiode is georganiseerd. 

• Uitleggen hoe de JGZ in deze periode de ontwikkeling van peuters monitort en vorm geeft aan 
preventie.  

 
4.1 Typering van de leeftijdsfase 
4.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling 

4.2.1 Lichamelijke groei en ontwikkeling 
4.2.2 Motorische ontwikkeling 
4.2.3 Taal- en spraakontwikkeling 
4.2.4 Cognitieve ontwikkeling 
4.2.5 Emotionele ontwikkeling 
4.2.6 Slaapgedrag 
4.2.7 Zindelijkheid 
4.2.8 Seksuele ontwikkeling 
4.2.9 Sociale ontwikkeling 

4.3 Het externe milieu: de omgeving 
4.3.1 Fysieke omgeving 
4.3.2 Sociale omgeving 

4.4 Leefstijl 
4.4.1 Voeding 
4.4.2 Beweging en mediagebruik 
4.4.3 Veiligheid 

4.5 Bedreigingen 
4.5.1 Ontwikkelingsstoornissen 
4.5.2 Aandoeningen van de zintuigen 
4.5.3 Astma 
4.5.4 Ontlastingsproblemen 
4.5.5 Infectieziekten 
4.5.6 Slaapproblemen 
4.5.7 Psychosociale problemen 
4.5.8 Lichamelijke stoornissen 
4.5.9 Groeistoornissen 
4.5.10 Ouderschap bij echtscheiding 
4.5.11 Ongevallen 

4.6 Het zorgsysteem 
4.6.1 Vraaggericht werken 
4.6.2 Overdracht naar 4-18-jarigenzorg 
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Hoofdstuk 5: De basisschoolperiode: 4 tot 12 jaar 
 
Leerdoelen 
Na het bestuderen van dit hoofdstuk heeft de lezer: 

• Kennis van de ontwikkelingslijnen (lichamelijk, motorisch, cognitief en sociaal emotioneel) tijdens 
de basisschoolperiode. 

• Kennis van de omgevingscontexten waarin kinderen in de basisschoolperiode opgroeien. 

• Kennis van de meest voorkomende afwijkingen en ziekten die in de basisschoolperiode op 
kunnen treden, hoe deze te signaleren, onderkennen en adequaat te verwijzen. 

• Kennis en zicht op de plaats van de JGZ in deze cruciale ontwikkelingsperiode waarin de JGZ 
kinderen monitort en een preventieve functie uitoefent naar kinderen en hun opvoeders maar ook 
leerkrachten met zorgleerlingen.  

 
5.1 Typering van de leeftijdsfase 
5.2 Groei en ontwikkeling van het basisschoolkind 

5.2.1 Lichamelijke ontwikkeling 
5.2.2 Neurobiologische ontwikkeling en rijping 
5.2.3 Motorische ontwikkeling 
5.2.4 Taal- en spraakontwikkeling 
5.2.5 Cognitieve ontwikkeling 
5.2.6 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

5.3 De omgeving waarin het kind opgroeit 
5.3.1 De leefomgeving 

5.4 Ontwikkeling en Leefstijl 
5.5 Gezondheidsbedreigingen 

5.5.1 Signaleren van problemen 
5.5.2 Signaleren van bedreigingen 
5.5.3 Lichamelijke aandoeningen 
5.5.4 Aandoeningen van de zintuigen 
5.5.5 Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel 
5.5.6 Problemen met de motoriek 
5.5.7 Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) 
5.5.8 Ontwikkelingspsychopathologie 
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Hoofdstuk 6: De adolescentieperiode: 12 tot 18 jaar 
 
Leerdoelen: 

• Je kan beschrijven welke lichamelijke veranderingen (groei en ontwikkeling) plaatsvinden tijdens 
de puberteit en in hoeverre hierbij normale variaties op kunnen treden tussen individuen. 

• Je kan uitleggen welke methoden in de JGZ gebruikt worden voor beoordeling van de groei en 
ontwikkeling om normale van abnormale verschijnselen te onderscheiden. 

• Je kan de meest voorkomende lichamelijke problemen en aandoeningen beschrijven die typisch 
in de adolescentieperiode optreden of aan het licht komen. 

• Je kan uitleggen welke rol je als JGZ-professional hebt ten aanzien van deze 
gezondheidsbedreigingen. 

 
6.1 Typering van de leeftijdsfase 
6.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling 

6.2.1 Lichamelijke groei en ontwikkeling 
6.2.2 Psychosociale en emotionele ontwikkelingsaspecten 

6.3 Het externe milieu: omgeving 
6.3.1 Drie modellen voor omgevingsinteractie 
6.3.2 Het eerste milieu: Gezin 
6.3.3 Het tweede milieu: de school 
6.3.4 Het derde milieu 
6.3.5 Het vierde milieu de virtuele omgeving 

6.4 Leefstijl 
6.4.1 Sociale steun 
6.4.2 Bewegen & houding 
6.4.3 Roken 
6.4.4 Alcohol 
6.4.5 Voeding & eetgedrag 
6.4.6 Ontspanning & slaap 
6.4.7 Seksualiteit & relatievorming 
6.4.8 Sociale media & gamen 

6.5 Gezondheidsbedreigingen 
6.5.1 Vitale organen: hart en longen 
6.5.2 Verteringsstelsel 
6.5.3. Zenuwstelsel: gehoorschade en niet-aangeboren hersenletsel 
6.5.4 Urogenitaal: menstruatieproblemen en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 
6.5.5. Hormoonhuishouden: pubertas tarda en diabetes mellitus 
6.5.6 Extremiteiten 
6.5.7. Infectieziekten: Morbus Pfeiffer 
6.5.8 Huidproblemen: acne vulgaris 
6.5.9 Psychosociale problemen 
6.5.10 Psychiatrische stoornissen 
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Hoofdstuk 7: Verdieping en relevante thema's in de JGZ 
 
7.1 Overgewicht: een zwaarwegend probleem? 
 
Leerdoelen 

• Je kan beschrijven welke methoden in de JGZ worden gebruikt om te bepalen of en in welke 
mate er sprake is van overgewicht. 

• Je kan uitleggen waardoor overgewicht hardnekkig is en wat dat betekent voor de 
(maatschappelijke) omvang van het probleem. 

• Je kan benoemen welke lichamelijke en psychische problemen en gezondheidsrisico's op de 
korte en lange termijn kunnen ontstaan en waar het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico door 
wordt bepaald. 

• Je kan benoemen welke elementen een rol spelen bij het ontstaan van overgewicht aan beide 
kanten van de weegschaal (energiebehoefte en energie-inname) en wat integrale benadering 
betekent. 

• Je kunt beschrijven welke rol motivatie en overtuigingen van ouder en kind spelen bij het 
ontstaan, in stand houden én aanpakken van overgewicht en wat hierbij van belang is in het 
professionele contact. 

• Je kan uitleggen welke rol voeding, beweging, ontspanning, slaap en opvoeding spelen in het 
bereiken van gezondheidswinst en kernpunten vormen in psycho-educatie over deze 
onderwerpen. 

 
7.1.1 Overgewicht: omvang van het probleem 
7.1.2 Hoe zwaar wegen de gevolgen? 

7.1.2.1 Bedreigende verschijnselen 
7.1.3 Waar komt overgewicht vandaan? 

7.1.3.1 Energiebalans 
7.1.3.2 Energiebehoefte van het lichaam 

7.1.3 Energie-inname in het lichaam 
7.1.4 Aanpak: op weg naar gezond gewicht 
 
7.2 Chronische stress bij kinderen 
 
Leerdoelen: 

• Je kunt beschrijven wat er gebeurt bij stress, welke zones van alertheid daarbij de onderscheiden 
zijn en wat het effect daarvan is op het functioneren. 

• Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen functionele en chronische stress. 

• Je kunt uitleggen welke effect overmatige activatie van het stresssysteem heeft op het lichaam 
en de hersenen en waardoor chronische stress schadelijk kan zijn. 

• Je kunt gevolgen van chronische stress voor de ontwikkeling op lichamelijk, psychisch, cognitief 
en sociaal vlak beschrijven. 

• Je kunt het basisprincipe waar chronische stress door ontstaat beschrijven in termen van het 
allostatisch belastingmodel. 

• Je kunt uitleggen hoe de gehechtheidsrelatie werkt ter bescherming tegen chronische stress en 
bevordering van de ontwikkeling van het eigen stresssysteem. 

• Je kunt beschrijven welke kwetsbaarheden en mogelijkheden de afhankelijkheidsrelatie tussen 
ouder en kind met zich meebrengt. 

• Je kunt uitleggen wat het effect van kindermishandeling is in het kader van chronische stress en 
wat je verantwoordelijkheid als JGZ-professional hierin is. 

• Je kunt beredeneren welke aangrijpingspunten het allostatisch belastingmodel biedt voor 
preventie van chronische stress. 

 
7.2.1 Functionele en chronische stress 
7.2.2 Gevolgen van chronische stress 
7.2.3 Waar komt chronische stress vandaan? 
7.2.4 Stressvolle situaties 
7.2.5 Structureel of hevig gevaar 
7.2.6 Mogelijkheden preventie 
 
7.3 Ouderschap in bijzondere situaties 
7.3.1 Ouderschap van een kind met een chronische ziekte 
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7.3.2 Ouderschap van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
 
7.4 Dialooggerichte consultvoering 
 
Leerdoelen: 
Na het lezen van deze paragraaf is er kennis over: 

• de redenen waarom het van belang is dat de consultvoering vanuit de JGZ wordt uitgevoerd in 
een dialoog tussen JGZ-professional en ouders; 

• de mogelijkheden om vanuit de verschillende perspectieven van JGZ-professionals, ouders en 
wetenschap tot een dialooggerichte consultvoering te komen; 

• enkele consultonderdelen die bijzondere mogelijkheden bieden om het consult meer 
dialooggericht te maken en hoe deze uit te voeren. 

 
7.4.1 In dialoog met ouders van vandaag 
7.4.2 Belang van bejegening 
7.4.3 De exclusieve functie van de JGZ 
7.4.4 Kwaliteit van de consultvoering 
7.4.5 Opbouw van het consult 
7.4.6 Inventarisatie van gespreksonderwerpen van de ouder en interventies 
7.4.7 Dialooggerichte screening van de ontwikkeling 
 
7.5 Online opvoedingsondersteuning 
 
Leerdoelen: 

• wat de noodzaak is van online opvoedingsondersteuning; 

• welke competenties een JGZ-professional nodig heeft bij online communicatie; 

• op welke wijze online methodisch handelen bij online opvoedondersteuning plaatsvindt; 

• welke voorwaarden bestaan voor online opvoedondersteuning; 

• wat het belang is van een goede alliantie. 
 
7.5.1 Drempels om online hulp te bieden 
7.5.2 Competentieniveaus online hulpverlening 
7.5.3 Kwaliteitsbewaking: het belang van een goede alliantie 
 
7.6 Vormen van Jeugdzorg 
 
Leerdoelen: 

• benoemen welke vormen van jeugdzorg er zijn en hoe deze zijn georganiseerd;  

• benoemen van lokale ontwikkelingen in de jeugdhulp en hun oorsprong; 

• benoemen welke jeugdbeschermingsmaatregelen er zijn; 

• benoemen welke functies Veilig Thuis heeft; 

• benoemen hoe een melding bij Veilig Thuis verloopt; 

• weten waar de richtlijnen voor jeugdhulp te vinden zijn. 
 
7.6.1 Jeugdzorg 
7.6.2 Raad van de Kinderbescherming 
7.6.3 Veilig Thuis 


