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Gepersonaliseerde JGZ: impact

Waar ‘impact,’ in de oorspronkelijke betekenis van ‘krachtige inwerking’, vrij eenvoudig, 
voorspelbaar en meetbaar lijkt in termen van oorzaak-gevolg, wordt impact tegenwoordig 
vaak gebruikt om complexiteit, uitwisseling en interactie aan te duiden. Ook woorden als 
‘engagement,’ de wereld verbeteren, ’agenderen’ of ‘een bijdrage leveren’ passen bij impact, 
naast ‘effect’ of ‘uitkomst’ of ‘consequenties’. De term impact kan verbindend werken als het 
woord een positief gevoel oproept in combinatie met de ruimte voor eigen interpretatie 
van de betekenis van het begrip impact. Samenwerken kan vlotter verlopen als er ruimte 
en aandacht is voor ieders persoonlijke doel en interpretatie. Bij samenwerking aan een 
gezamenlijk doel heeft iedereen andere belangen en spreekt ook een andere taal. Dat 
geldt ook voor samenwerken aan het vormgeven van optimale ontwikkelingskansen 
voor alle kinderen. In dat opzicht past de term impact al ‘per definitie’ bij de essentie 
van gepersonaliseerde jeugdgezondheidzorg als het gaat om ‘krachtige inwerking door 
complexiteit, uitwisseling en interactie, met ruimte voor eigen interpretatie’.

Verbetering van de publieke gezondheid 

MOM staat voor Monitor Ontwikkeling kinderen Maastricht en omgeving. De Monitor 
Ontwikkeling kinderen Maastricht en omgeving (MOM) studie is opgezet om vorm te 
geven aan gepersonaliseerde jeugdgezondheidszorg (JGZ) om in de voorschoolse periode 
risico’s voor gezondheid, groei en ontwikkeling beter te voorspellen, vast te stellen en te 
kwantificeren. Goede monitoring van ontwikkelingsprofielen van alle kinderen verhoogt 
de kans om vroegtijdig te anticiperen op specifieke behoeften, zowel op individueel als op 
groepsniveau, met als uiteindelijk doel: optimale ontwikkelingskansen voor succesvolle 
sociale participatie. 

De MOM-studie is oorspronkelijk gestart onder de vlag van de Academische Werkplaats 
Publieke Gezondheid Limburg onder het thema ‘JGZ-professionals in dialoog met data’ 
binnen het ZonMw project: ‘Promoting physical and mental fitness. Evidence into practice 
and practice into evidence: closing the circle’. Optimalisering van de gegevensverzameling 
en databeheer stonden aan de basis van het onderzoek. Verbetering van de publieke 
gezondheid was destijds de reden voor de oprichting van een Academische Werkplaats 
Publieke Gezondheid Limburg. Door samenwerking van GGD Zuid-Limburg en het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum kunnen praktijk-gebaseerde interventies worden 
onderzocht op hun effectiviteit. Vervolgens kunnen deze bewezen effectieve interventies 
ingebouwd worden in het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Aanleiding was het feit dat 
Zuid-Limburg behoort tot de regio’s met de laagste levensverwachting. De sterfte in Zuid-
Limburg ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Zuid-Limburgers leven niet alleen korter 
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dan de gemiddelde Nederlander, ze leven ook minder lang in goed ervaren gezondheid. 
Er is meer aandacht nodig voor de preventie van gezondheidsproblemen, met extra 
aandacht voor de kwaliteit van de brede opvoedingscontext en het voorkomen van 
toxische stress en kansarmoede. Door het verbeteren van de gezondheid van jeugdigen 
kan indirect bijgedragen worden aan het voorkomen van complexe aandoeningen op 
latere leeftijd. 

Onvoldoende zicht op ontwikkelingsprofielen in de 
voorschoolse periode

Voorkomen is beter dan genezen. JGZ heeft een belangrijke preventieve taak in 
het voorkomen van gezondheidsproblemen bij alle kinderen. Verbetering van de 
jeugdgezondheid komt ten goede aan de algemene publieke gezondheid daar kinderen 
de toekomstige volwassenen zijn. Het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’ is de 
internationaal wettelijke basis om voorwaarden te scheppen voor gezonde groei- en 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen. In Nederland heeft de JGZ een wettelijke taak 
om de ontwikkeling van alle kinderen tot 18 jaar te monitoren voor vroegsignalering 
van problemen en vroegtijdige toeleiding naar passende ondersteuning (Wet Publieke 
Gezondheid 2008). De MOM-studie is gestart daar de JGZ in de (voor)schoolse periode 
onvoldoende zicht had op de ontwikkelingscurve en het risicoproces van het kind in 
interactie met de opvoedingscontext. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf aan dat 
vroegsignalering van problemen bij de opvoeding en psychosociale problemen beter 
kon. De feitelijke prevalentie van psychosociale problemen bij 0-12 jarigen was onbekend. 
De cijfers liepen uiteen van ongeveer 5% tot ongeveer 30%.

Beter zicht krijgen op het ontwikkelingsprofiel en het risicoproces van een kind is van 
belang in het kader van passende steun voor kind en opvoedingscontext waaronder 
passend onderwijs. Als de opvoedingscontext c.q. (schoolse leer) omgeving niet 
afgestemd is op de competenties en het leerpotentieel van het kind zorgt dat voor 
een spanningsveld en mogelijke frustraties en lijdensdruk bij zowel kind als omgeving. 
Deze frustraties kunnen de ontwikkeling en succesvolle participatie belemmeren door 
gedragsproblemen, leerproblemen en schooluitval. 

Het is dan ook de taak van de JGZ om beter te adapteren aan maatschappelijke vraagstukken 
zoals onder andere genoemd in het rapport ‘Kwesties voor het kiezen’ van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP): kansengelijkheid in het onderwijs, armoede en onzeker werk.  
Met ongelijk verdeelde onderwijskansen worden ongelijke maatschappelijke posities 
van generatie op generatie doorgegeven. Dat geldt zeker voor kinderen met gedrag- 
en ontwikkelingsproblemen. Probleemgedrag bij jonge kinderen is geassocieerd met 
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latere problemen zoals criminaliteit. Het voorkomen van crimineel gedrag begint bij de 
opvoeding en bij goed onderwijs. Veel jeugdproblematiek gaat samen met gebrek aan 
sociale adaptatie, sociale redzaamheid en sociale weerbaarheid. Deze problemen kunnen 
weer leiden tot verminderde sociale participatie op volwassen leeftijd. 

Vroegsignalering in samenwerking met ouders en ketenpartners wordt beperkt door het 
medisch model. Het medisch model sluit kinderen uit van zorg ingeval van problemen 
waarbij symptomen niet te clusteren zijn tot een diagnose, maar waarbij er wel sprake is 
van lijdensdruk en/of een stagnerende ontwikkeling. Het aantal kinderen waar het evident 
niet goed mee gaat, maar dat niet binnen de DSM-criteria valt, is naar schatting anderhalf 
tot tweemaal groter dan de prevalentie van kinderen mét een DSM-diagnose. Voor deze 
groep kinderen biedt een conventionele benadering maar beperkt hulp. Daarnaast 
is het van belang kind en opvoedingscontext te ondersteunen in een periode waar de 
kansen op verbetering het hoogst zijn en het meest (kosten)effectief. De ontwikkeling 
van een kind in de eerste vijf levensjaren is van grote invloed op de gezondheid en 
optimale leermogelijkheden op school. Deze leermogelijkheden zijn weer van invloed op 
succesvolle participatie in de maatschappij op volwassen leeftijd.

De JGZ maakt momenteel te weinig efficiënt en methodisch gebruik van informatie van de 
brede opvoedingscontext, onder andere de mening van de ouder over de ontwikkeling van 
hun kind en de mening van de leidster/pedagogisch medewerker van de peuteropvang 
en kinderdagverblijf in de voorschoolse periode. Signalering is een kerntaak van allen die 
als professionals met kinderen in aanraking komen. Uit onderzoek blijkt dat informatie 
van meerdere bronnen en een combinatie van methoden het succes op vroegsignalering 
verhoogt. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het betrekken van ouders en leidsters/
leerkracht in het proces de betrouwbaarheid van het ontwikkelingsonderzoek verhoogt. 

De JGZ maakt ook onvoldoende efficiënt gebruik van een combinatie van persoonlijk 
contact en valide instrumenten voor triagemogelijkheden en dataverzameling. In een 
goed monitoring en triagesysteem horen instrumenten die snel en goedkoop ingezet 
kunnen worden als zeef voor vroegsignalering bij alle kinderen. Intensievere en duurdere 
instrumenten worden dan op indicatie gebruikt bij kinderen die geïdentificeerd zijn 
als potentieel “at risk”. Daarnaast heeft een goede combinatie (multi-informant en 
multimethod) en herhaling van testen (repeated measures design) de voorkeur. In het 
bijzonder bij jonge kinderen fluctueert het gedrag afhankelijk van de stemming, de 
omgeving en hun snelle ontwikkeling. Ook dient men bij de keuze van instrumenten 
rekening te houden met de specifieke leeftijds- en ontwikkelingsfasen, beschikbare tijd 
en middelen in de JGZ en de mogelijkheden van de opvoedingscontext. 
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Verder zijn betere randvoorwaarden voor de praktijkprofessionals nodig om op een 
zorgvuldige manier data te kunnen verzamelen, te beheren en te communiceren. Een 
optimale dialoog geeft niet alleen informatie voor een persoonlijk ontwikkelplan van 
het kind en de opvoedingscontext, maar ook van de professionals, de organisaties en de 
beleidsmakers. 

De werktitel gedurende de MOM-studie was dan ook: ‘Preventive child health care in 
dialogue with data on developmental outcome. A study to assess the association between 
indicators of child development in the preschool period and successful adaptation to 
school’.

En wat heeft het kind nu aan MOM? 

In het kader van de MOM-studie is een JGZ ‘toolkit’ met instrumenten ontwikkeld 
en op wetenschappelijke waarde getoetst resulterend in valide en betrouwbare 
instrumenten voor beter zicht op de relatie tussen vroege signalen van gedrag- en 
ontwikkelingsproblemen en succesvolle participatie op de (voor)school door JGZ-
maatwerk in monitoring. De korte MOM JGZ  instrumenten maken gebruik van het unieke 
kader van de JGZ om de ontwikkeling van alle kinderen te monitoren en de klinische 
gevolgen van beginnende problemen te signaleren en positief te beïnvloeden, met name 
de problematiek die (nog) niet binnen een diagnostische classificatie valt. 

MOM heeft laten zien dat de JGZ door gebruik van de juiste instrumenten drie 
wenselijke manieren van informatieverzameling kan combineren: 1) door actieve 
informatieverwerving tijdens preventief gezondheidsonderzoek (PGO) in combinatie 
met informatie van opvoedingscontext; 2) als reactie op signalen van kind en/of 
opvoedingscontext; 3) door actieve continue monitoring in samenwerking met de 
opvoedingscontext. 

De MOM-studie heeft ook laten zien dat de JGZ-ontwikkelingsprofielen kan maken door 
op een gepersonaliseerde manier zowel risico en beschermende factoren te verzamelen 
als ook te duiden en te wegen.

De MOM JGZ toolkit is gebaseerd op een internationaal geaccepteerd en wetenschappelijk 
onderbouwd theoretisch model als fundament voor discipline overstijgende integrale 
samenwerking in monitoring en vroegsignalering waarbij het belang van het kind 
bovenaan staat. De continue dynamische interactie tussen genen, gedrag en omgeving 
in het veroorzaken van problemen (en weerbaarheid) op latere leeftijd pleit voor het 
volgen van het ontwikkelingsproces vanuit een prospectieve benadering met een 
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gepersonaliseerde aanpak binnen het perspectief van het bio-psycho-ecologisch 
transactioneel model en het ‘growing into deficit’ concept. 

Monitoring is geen momentopname maar een voortdurend proces van het verzamelen, 
combineren en interpreteren van informatie over het kind in de brede opvoedingscontext. 
De waarde van een monitorsysteem bij kinderen overstijgt het alleen meten van het 
ontwikkelingsproces bij kinderen. Data uit continue monitoring zijn ook van belang voor 
management en maatschappelijk beleid. Risico- en beschermende factoren bij kind en 
opvoedingscontext zijn van belang bij het maken van ontwikkelingsprofielen op zowel 
individueel als groepsniveau.

Het concept van ‘growing into deficit’ wordt gebruikt om de multidimensionale 
dynamische processen met betrekking tot gezondheid, ontwikkeling, aandoeningen en 
ziekte te begrijpen. Bij ieder mens is er sprake van een unieke combinatie van risico en 
beschermende factoren die de weerbaarheid, de ontwikkelingskansen en de mate van 
succesvolle participatie beïnvloeden.

Gepersonaliseerde JGZ richt zich bij alle kinderen op het zo tijdig mogelijk herkennen 
en erkennen van gedragssignalen en lijdensdruk die wijzen op risico’s voor belemmering 
van een gezonde ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de participatie 
en perceptie van kind en omgeving in zowel continue monitoring, vroegsignalering 
als maatwerk in begeleiding. Door gepersonaliseerde zorg is het mogelijk de publieke 
gezondheid te verbeteren, door zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van het kind en zo 
tijdig mogelijk in de ontwikkeling van problemen maatwerk te leveren. ‘Iemand zien staan’, 
goed luisteren, kijken, en een respectvolle dialoog over de verschillende percepties, taken 
en verantwoordelijkheden zijn kernbegrippen voor gepersonaliseerde zorg en gedeelde 
besluitvorming. 

De MOM toolkit bleek te bestaan uit betrouwbare en nuttige instrumenten ter 
ondersteuning van voorschoolse multi-axiale, multi-informant en multimethode 
monitoring en triage van algemeen opkomende problemen en invaliderende symptomen 
in de dagelijkse Nederlandse JGZ -praktijk. 

De MOM JGZ -monitoringinstrumenten bleken te voldoen aan vereisten voor het 
snel en eenvoudig verkrijgen van informatie voor optimaal gepersonaliseerde JGZ-
contactmomenten en monitoring van alle kinderen in de dagelijkse praktijk. De MOM-
instrumenten zijn geïntegreerd in de infrastructuur voor de dagelijkse zorg voor alle 
kinderen met als uitgangspunt de wettelijke taakstelling en bijbehorende competenties 
van ouders/verzorgers en professionals die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg voor 
ieder kind. 
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De instrumenten ondersteunen de communicatie tussen JGZ, ouders en professionele 
zorgverleners over hun perceptie van gezondheid en ontwikkeling. Er is meer ruimte 
voor de mening van de ouders/verzorgers over hun eigen welbevinden en gezondheid 
en de ontwikkeling van hun kind. Ouders/verzorgers zien hun kind iedere dag. Er wordt 
systematisch gebruik gemaakt van informatie van leidsters/leerkrachten. Zij weten veel 
over het gedrag van kinderen in hun speelzaal, kinderopvang of klas. 

De instrumenten sluiten aan bij (inter)nationaal geaccepteerde en gevalideerde 
instrumenten. Ze ondersteunen het vroegtijdig identificeren en beoordelen van dimensies 
van symptomen, gedrag en lijdensdruk die wijzen op een mogelijke verstoring of onbalans 
van het kind-ouder/onderwijssysteem zonder dat ze gerelateerd zijn aan een specifieke 
diagnose. Ook meten ze de voortgang van de ontwikkeling van jonge kinderen en de 
mogelijke determinanten van invloed op de ontwikkeling. Ze hebben de mogelijkheid 
om zowel een momentopname te maken als het ontwikkelingsproces in tijd te evalueren. 

Daarnaast zijn resultaten van het ontwikkelingsonderzoek met behulp van de 
instrumenten gedefinieerd, gecodeerd en in maat en getal uit te drukken. Gegevens uit 
de data –infrastructuur kunnen daardoor gekoppeld worden voor het maken, vergelijken 
en volgen van gezondheidsprofielen op individueel en op groepsniveau. 

De meetinstrumenten in het MOM-monitorsysteem sluiten aan bij het streven naar 
afstemming en continuïteit van zorg met betrokken ketenpartners. In het continue 
ontwikkelingsproces zijn transitiemomenten kwetsbare momenten. Dit geldt niet alleen 
voor de transitie van in /uit de baarmoeder en van thuis naar peuteropvang en school, 
maar ook voor de (zorg)overdracht binnen en tussen de 0e naar 1e, 2e en 3e lijnszorg. 
Eenheid van taal bij het noteren van determinanten en het gebruik van uitkomstmaten 
ondersteunt de doelmatigheid van vroegsignalering, gedeelde besluitvorming en 
continuïteit van zorg.

MOM sluit inhoudelijk en procedureel aan bij eerder ingezette beleidsbeslissingen, 
ontwikkelingen en scholingen op het gebied van probleemoplossend buurt- en 
kindgericht samenwerken, vroegsignalering, hechting, versterking van de ketenzorg, 
samenwerking met ouders en het gebruikmaken van lokale mogelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld: SamenStarten, Ketens voor de jeugd, Zorgstructuren, Matching Needs en 
Services, sociale buurt teams, Trendbreuk en de Educatieve agenda Limburg. Daarbij 
is het wenselijk dat er geen tweedeling bestaat tussen collectief gerichte preventieve 
zorg en zorg op maat. Voor goede preventie is het belangrijk dat collectieve preventie 
en zorg op maat complementair van elkaar gebruik maken: publieke gezondheid en 
gepersonaliseerde zorg zijn twee kanten van dezelfde medaille.  Gepersonaliseerde JGZ 
heeft een potentiele impact op: 1) data infrastructuur voor onderbouwing van prioritering 
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van in te zetten zorg, efficiëntere inzet van zorg en financiële middelen zonder dat het 
ten koste gaat van de basiszorg voor alle kinderen; 2) duidelijke cijfers over prevalentie 
van zorgen, vragen, risicofactoren, beschermende factoren, gedragsproblemen, mate 
van competentie en participatie in de zorg voor jeugd; 3) data zijn digitaal in te voeren, 
waardoor ondersteuning van de vormgeving van een doelmatig digitaal kinddossier; het 
werken met algoritmes en een indeling in hoog/midden en laag risico kan helpen bij het 
prioriteren en operationaliseren van handelingsgerichte diagnostiek; 4) data zijn zowel te 
gebruiken voor aansturing van de inhoud van zorg als voor management en scholing. De 
data ondersteunen niet alleen het werken met persoonlijke ontwikkelplannen voor het 
kind maar ook die van de professional en de organisatie; 5) data ondersteunen het maken 
van ontwikkelingsprofielen van zowel kind en opvoedingscontext als van peuteropvang, 
kinderdagverblijf, buurt en gemeente als geheel; 6) negatieve etikettering wordt vermeden 
door expliciet te werken met veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden- en kansen ten 
opzichte van risicofactoren; 7) de MOM instrumenten verhogen de eenheid van taal en 
de efficiëntie door de structurele samenwerking en overdracht van gegevens tussen 
ouders en de verschillende disciplines werkzaam rondom het kind: JGZ, peuteropvang, 
kinderdagverblijf, onderwijs, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en gemeentelijke 
voorzieningen; 8) evidence based onderbouwing van vroegsignalering en interventies; 9) 
onderbouwing van een kosteneffectieve jeugdgezondheidszorg.

Gepersonaliseerde zorg, in het bijzonder voor kinderen en jeugdigen, kan de synergie 
tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs bevorderen. Door concrete integrale 
samenwerking en doelmatiger gebruik van beschikbare middelen kunnen meer kinderen 
en volwassenen succesvol (betekenisvol) participeren in de maatschappij.




