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Wie bent u?



Rol GGD- jeugdgezondheidszorg op een AZC

Alle kinderen in beeld
De JGZ start met het uitvoeren van de intake JGZ. Deze bestaat uit: 

Ø Een verpleegkundige intake en het aanleggen van een digitaal dossier JGZ (DDJGZ) voor 
0 tot 18 jarigen, inclusief visus en gehoorscreening

Ø Een medisch onderzoek door de jeugdarts, inclusief het uitvragen van de 
vaccinatiestatus en het opstellen van het (inhaal)vaccinatieschema. 

Ø Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma
Ø Uitvoeren van contactmomenten op indicatie
Ø Aanbod contactmomenten op basis van het Landelijk Professioneel Kader (LPK) 



Aandacht JGZ gericht op
- Algehele indruk; ontwikkeling leeftijdsconform?

• Spraaktaalontwikkeling
• Zindelijkheid
• Motorische ontwikkeling
• Cognitieve ontwikkeling
• Seksuele ontwikkeling 
• VVE (kinderopvang)

- Gezins/leefsituatie
- Gedrag, opvoeding en psychosociaal 
- Preventie en signalering kindermishandeling
- Veiligheid 
- Roken/ middelengebruik, waaronder alcohol
- VGV
- Pesten 
- Mediagebruik/wijsheid
- Preventieve mondzorg



Preventieve interventies PGA-JGZ in Fryslân

- Individuele (advies) gesprekken met ouder(s) en kinderen/ 
jongeren

- Kortdurende begeleiding (meestal gericht op (enkelvoudige) 
opvoedvragen/ ontwikkelingsvragen

- Opvoedcursus “positief opvoeden in Nederland” samen met 
Gezondheidsbevorderaars 

- Workshops/ lessen aangaande verschillende thema’s (bijv. seksuele 
gezondheid en relaties, Mediawijsheid, weerbaarheid/pesten, 
mondhygiëne)

- Willen bezig gaan met (Prenataal) Stevig Ouderschap

Vaak in samenwerking met COA, NT2 school/ ISK, peuterspeelzaal 
Gezondheidsbevorderaars GGD 



Uitgangspunten in de samenwerking aangaande Jeugdhulp voor de 
asielzoekerskinderen op het AZC

Veel aandacht voor preventieve jeugdhulp, om zware (zwaardere) trajecten te voorkomen. 

• Laagdrempelig aanbieden van preventieve jeugdgezondheidszorg/jeugdhulp 

* Gebruik maken van de expertise van GGD/JGZ en de andere (zorg) ketenpartners op de COA 
locatie over de doelgroep. 

• Gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur voor jeugdhulp; gemeente is leidend.

* De expertise van de gemeentelijke jeugd- en gebiedsteams wordt aangewend voor de 
asielzoekerskinderen (basis hulpverlening en toegang)



Uitgangspunt  = “zo regulier als mogelijk”.. 

• De GGD jeugdverpleegkundige heeft veelal een spilfunctie (heeft kinderen al in beeld); 
zij is de schakel tussen gemeentelijke infrastructuur en de (zorg)ketenpartners op de  
COA locatie. 

Twee varianten:
• De GGD jeugdverpleegkundige richt zich op de preventie en advies functie.   

Zodra er over gegaan wordt op langduriger, aanvullende observatie, acties en/ of   
interventies dan kan de GGD jeugdverpleegkundige kan de inzet van het Gebiedsteam  
initiëren.
Hiertoe heeft zij structureel overleg met de Gebiedsteam medewerker.
In het MDO op locatie kunnen kinderen/gezinnen worden ingebracht en/of vindt   
terugkoppeling plaats.
Of

• Een gebiedsteammedewerker komt een vaste dag in de week op de AZC locatie en sluit    
ook aan bij het MDO of ander overleg. 



AANPAK IN SMALLINGERLAND EN WAADHOEKE 
(vanuit de Pilots)

Ø Verkennen van de werkwijze/ keuzes van gemeenten binnen de teams en de AZC locaties 
(Drachten heeft ook de AMV regio opvang). Kost veel tijd, maar erg belangrijk.

Ø Plan van aanpak gemaakt, waarin samenwerkingsafspraken zijn opgenomen met     
aandacht voor: 
• Het kennen van elkaars taken + moment van doorzetten
• Ruimte voor warme overdracht
• Regiefunctie (afspreken per casus)
• Overlegstructuur (GGD/Gebiedsteam en MDO of andere overlegvormen)
• Samenwerkingspartners (GZA/ scholen)
• Randvoorwaarden (beschikbare uren, registratie/ rapportage, huisvesting, expertise 

(scholing).

Ø Advies aan College; contract afgesloten met GGD (of via Aanvullend pakket constructie)



Wat komen we tegen in de praktijk?

Casus  …  

Ervaringen delen …

Vragen …



ERVARINGEN/ RESULTATEN:

Ø Samenwerking tot stand brengen kost veel tijd en extra inzet, door betrokkenheid van veel partijen.

Ø Structureel overleg tussen de partijen is (eerst) nodig om moment van doorzetten te bepalen ( afweging welke hulp 
ingezet kan worden en wanneer); gebruik maken van elkaars expertise (doelgroep/ sociale kaart)

Ø Dit kan door aan te sluiten bij een goed lopend MDO of schooloverleg; duidelijke structuur voor het inbrengen en 
monitoren van casuïstiek. Of afhankelijk van de keuzes/ mogelijkheden in een andere vorm.

Ø Korte lijnen tussen betrokken medewerkers is erg belangrijk (ken elkaar)

Ø Belangrijk voor medewerkers van het Sociale wijkteam is om vanuit feeling en betrokkenheid met de doelgroep te 
werken en cultuursensitief werken te ontwikkelen. Kennis/ houding:  kennis verkrijgen van COA beleid en procedure 
om een goede inschatting te kunnen maken van de hulpvraag

Ø Meer inzet van lichtere hulp (kleinere lokale zorgpartijen gaan de uitdaging aan); ook juist voor AMV jongeren

Ø Ouders worden eerder ondersteund met opvoeden (en aangesproken)  

Ø Ondersteuning jongeren positief effect op functioneren school

Ø Inzet van hulp wordt niet (meer) uitgesteld met het argument dat kinderen mogelijk moeten verhuizen 

Ø Meer doorgaande lijn van denken en hulpmethoden Nieuwkomers


