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BIJLAGE 3
OVERZICHT INDIVIDUELE EN 
COLLECTIEVE ACTIVITEITEN 
BASISPAKKET JGZ

Dit overzicht beschrijft de JGZ-contacten gekoppeld aan de verschillende 

ontwikkelingsfasen van een jeugdige. Sommige contacten zijn gekoppeld aan 

adviesleeftijden of -momenten; dit is omschreven in professionele richtlijnen en 

landelijke werkdocumenten, waaronder het RVP. Alle contacten zijn op organi-

satieniveau voor elke jeugdige beschikbaar. De JGZ-professional komt in samen-

spraak met jeugdige en ouders tot het meest passende aanbod.

Tabel 1 - Individuele preventieve activiteiten: JGZ-aanbod voor iedere jeugdige

Ontwikkelingsfasen Contacten basispakket JGZ

Preconceptie Samenwerking en informatie-uitwisseling met relevante 

  partners.

Prenataal In deze periode kan de aanstaande moeder terecht bij de 

  JGZ voor de 22-wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie) en  

  uitleg over vaccinaties die de baby later krijgt.

  In deze periode kan de JGZ een prenataal huisbezoek   

  aanbieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een  

  kwetsbare situatie.

Geboorte 

4e tot 7e dag In deze periode wordt gemiddeld 1 contact aangeboden

 

2e week t/m In deze periode worden gemiddeld 6 contacten* aangeboden 

6 maanden 

 

7 t/m 12 maanden In deze periode worden gemiddeld 3 contacten* aangeboden 

Peuter In deze periode worden gemiddeld 5 contacten* aangeboden

1 – 4 jaar + 

  deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk voorschool

Schoolkind In deze periode worden gemiddeld 3 contacten* aangeboden

4- 12 jaar +

  deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school

Adolescent In deze periode worden gemiddeld 2 contacten* aangeboden

12 – 18 jaar +

  deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school

Speciaal onderwijs Contacten afhankelijk van de levensfase van de jeugdige,

0 - 18 jaar  pro-actief en in overleg met de jeugdige / de ouders

  +

  deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk SO

Jong volwassene Samenwerking en informatie-uitwisseling 

(18 tot 24 jaar) met relevante partners.

* Sommige contacten zijn gekoppeld aan advies leeftijden of momenten; dit is omschreven in professionele 
richtlijnen en landelijke werkdocumenten, waaronder het RVP. Alle contacten zijn op organisatieniveau voor 
elke jeugdige beschikbaar. De JGZ-professional komt in samenspraak met jeugdige en ouders tot het meest 
passende aanbod. Zo kan in overleg delen van een contact in een andere vorm worden aangeboden (bv 
digitaal), naar andere ontwikkelfasen worden verplaatst of besloten worden dit te laten vervallen.

Ontwikkelingsfasen Contacten basispakket JGZ



2

LANDELIJK 
PROFESSIONEEL 
KADER (LPK)

Tabel 2: Collectieve preventieve activiteiten

Onderzoek, Advisering ten behoeve van (jeugd)beleid is een taak die in   

beleidsinformatie  het basispakket JGZ is opgenomen. Op basis van informatie,  

& advies  verkregen uit individuele contacten, adviseert de JGZ over  

  een collectieve aanpak. De informatie wordt, naast overige   

  databronnen, gebruikt voor beleidsontwikkeling op    

  lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en landelijk  

  niveau.

Tabel 3: Samenwerken

Geldt voor zowel de Samenwerking vindt plaats met partners uit de  

individuele als de geboorteketen, voorschoolse voorzieningen, onderwijs

collectieve buurtteams, wijkteams, jeugdhulp, curatieve gezondheids- 

preventieve  zorg, relevante partners en netwerken binnen het jeugd- en  

activiteiten JGZ sociaal domein. Voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten 

   zijn jeugdartsen in het kernteam Integrale Vroeghulp (IVH), 

  deelname jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan 

  het ondersteuningsnetwerk van (voor)scholen die daarin de  

  schakel vormen met de (medische) gespecialiseerde zorg,  

  inloopspreekuur (voor)scholen, deelname jeugdartsen in de 

  multidisciplinaire teams van een polikliniek voor te vroeg   

  geboren kinderen. 


