
Het coronavirus vroeg veel van onze samenleving en van de zorg. En dat vraagt het nog steeds. 
Ook professionals in het domein van jeugdgezondheid werken in een nieuwe en veranderende 
werkelijkheid. Naast versnelde vernieuwing, brengt dit ook onzekerheden, zorgen en vragen 
met zich mee. Hoe houden we alle kinderen in beeld? Hoe zijn en blijven we van waarde voor 
jeugdigen en ouders in moeilijke tijden? Welke kennis is beschikbaar en welke ervaringen zijn er 
tot nu toe opgedaan?

Welke impact heeft corona op chronische stress tijdens het opgroeien, wat 
betekent dit voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? En hoe kunnen 
we hun veerkracht bevorderen, zodat zij zo goed mogelijk uit  
deze pandemie komen. 

De coronacrisis heeft grote impact 
op de gezondheid van kinderen 
en jongeren in Nederland. Zowel 
het virus zelf als de maatregelen 
die zijn genomen om het virus 
in te dammen hebben hieraan 
bijgedragen. Het NCJ heeft de 
gevolgen in kaart gebracht.

Impact van corona op de gezondheid van kinderen en jongeren

In gesprek met jeugdigen, ouders en professionals

Hoe hebben jeugdigen en ouders de coronaperiode 
tot nu toe ervaren en welke wensen en/of behoeften 
hebben zij ten aanzien van de JGZ?  
BEKIJK DE FACTSHEETS

En wat is de impact van de coronacrisis op de 
professionals in de JGZ? Het NCJ ging in gesprek met 
negen JGZ-professionals van GGD Kennemerland  
over veerkracht en creativiteit en de betekenis van 
de pandemie voor de JGZ, nu en voor de toekomst. 
BEKIJK DE FACTSHEET

5 podcasts met persoonlijke verhalen (verwacht in jan/feb 2022)

In deze podcastserie gaat sociaal pedagoog Merel Steinweg in gesprek met jeugdigen en ouders over  
hoe zij corona (hebben) ervaren, wat het hen gebracht heeft en hoe zij naar de toekomst kijken. 

Het verhaal van 
Winny

Het verhaal van 
Kiki

De verhalen van 
 6 jongeren

Op het 
consultatiebureau

Kinderen op de 
basisschool

Bekijk het rapport 
‘De impact van corona 
op de gezondheid van 
kinderen en jongeren’  

Bekijk de presentatie uit 
JGZ Live! van 
21 september 2021 

 De impact van corona op Early Life Stress (ELS)

Over een ouder 
met schoolgaande 

kinderen 
in coronatijd 

Over een ouder 
met een klein kind 
thuis in coronatijd

Over jongeren 
in coronatijd

Met ouders in 
gesprek op het 

consultatiebureau

Met kinderen in 
gesprek op een 

basisschool

Power colleges over online contact

De coronamaatregelen daagde uit 
om met online werkvormen aan 
de slag te gaan. Wat zijn de online 
mogelijkheden en waar moeten 
we op letten? In samenwerking 
met Christa Nieuwboer van Avans 
Hogeschool werden drie Power 
Colleges gegeven over online 
vakmanschap en online contact. 

Online communicatie, tips & tricks voor een optimaal contact

Soepel schakelen: Online en on-site opvoedingsondersteuning

Betrouwbare informatie en empowerment

Landelijk adviesteam corona JGZ

In het THEMADOSSIER CORONAVIRUS vind je 

JGZ-BELEID

ONDERWERPEN VAN A-Z

KENNIS EN INFORMATIE

Het Landelijk adviesteam corona JGZ wordt 
vertegenwoordigd door GGD GHOR Nederland, 
ActiZ Jeugd, AJN, V&VN, CPZ en het NCJ. Het 
adviesteam komt regelmatig samen en behandelt 
vragen en signalen uit het veld. Heb je vragen 
of opmerkingen rondom het landelijke beleid 
voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk 
adviesteam via CORONA@NCJ.NL

Bekijk ook:

Het NCJ publiceerde verder:  

10 gouden tips voor de samenwerking tussen jeugdgezondheidsdienst en Leerplicht. 
In samenwerking met Ingrado zijn bijeenkomsten georganiseerd over onderlinge 
samenwerking tussen de JGZ en Leerplicht in corona tijd. 
BEKIJK OOK DE TOP 10 MET GOUDEN TIPS

Lesmateriaal om mentale veerkracht van jongeren te versterken
De mentale gezondheid van jongeren wordt in coronatijd behoorlijk op de proef gesteld. 
Hun sociale contacten staan onder druk, sport is niet vanzelfsprekend en school al 
helemaal niet. 
BEKIJK HET LESMATERIAAL ‘JE BREIN DE BAAS’

Podcasts serie ‘Lockdown reflecties’
Luister naar de lessen, inzichten en ambities die vier experts binnen de jeugdgezondheid 
hebben opgedaan het afgelopen jaar. 
BELUISTER DE PODCASTS

corona@ncj.nl

JONGEREN

 IN CORONATIJD

OUDERSCHAP 

IN CORONATIJD

IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP 

DE ORGANISATIE VAN DE JGZ 
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NU TE 

HOREN!

Het coronavirus: hollen én stilstaan 
voor jeugdgezondheid!
Inzichten voor het in beeld houden van alle kinderen en jongeren

Het Landelijk adviesteam corona JGZ schreef het blog ‘1 jaar corona’ over 
hoe de coronacrisis een versnelling van de ‘jeugdgezondheidszorg op 
maat’ heeft gebracht, zoals beschreven in de wet Publieke Gezondheid en 
het Landelijk Professioneel Kader. Wat zijn de geleerde lessen voor een 
toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg? 

LEES HET BLOG

‘Jeugdgezondheidszorg op afstand, maar niet afstandelijk’

BEKIJK DE FACTSHEET

NU TE 

HOREN!
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