3.2. Afstemmen van zorg
Alle contactmomenten met ketenpartners, waar ouders en jeugdigen tot 18 jaar aan kunnen deelnemen, waarin de
onderlinge zorg van het individuele kind wordt afgestemd.

Monitoringsfunctie na verwijzing
Wettelijk is vastgelegd dat de JGZ een monitoringsfunctie heeft wanneer jeugdigen worden
doorverwezen naar hulpverlening. Deze functie is binnen de kerntaak Afstemmen van zorg belegd.
Dit houdt in dat CJG Rijnmond deze jeugdigen in beeld houdt door waar nodig af te stemmen met
derden, de zorg te monitoren en afspraken te maken met de latende partij over eventuele nazorg
wanneer hulpverlening is afgerond. Deze monitoringstaak bestaat in dit geval vooral uit het
nagaan van dat-informatie; het is voldoende om te weten dat een jeugdige in zorg is elders (en
dus is aangekomen na toeleiding).

Doelstelling

Onze professionals hebben alle jeugdigen in beeld, ook na toeleiding naar
ketenpartners.

Inhoud

Onze professionals betrekken ketenpartners uit het netwerk en zo nodig
jeugdhulp wanneer er JGZ-overstijgende problematiek aanwezig is.
Zij brengen actief casuïstiek in binnen multidisciplinaire overleggen en
stemmen in gezamenlijkheid af wie wat oppakt. Daarnaast volgen onze
professionals de jeugdigen na toeleiding. Hierin betrekken zij de ouder en/of
de jeugdige. De volgende activiteiten zijn onderdeel van deze kerntaak:
• deelname casuïstiekoverleg op individueel niveau met derden
(in bijzijn van de ouder en/of de jeugdige)
• overleg met ketenpartners
• monitoren van verwijzingen; bij de ouder en/of de ketenpartner nagaan of
zorg loopt en gezamenlijk nazorg afstemmen bij afschaling
• de ouder en de jeugdige toeleiden en doorleiden naar derden

Resultaat

• Indien het zorgtraject bij derden is afgerond of stagneert, is
CJG Rijnmond hiervan op de hoogte. In samenspraak met de
ketenpartner is passende nazorg ingezet.
• Jeugdigen met hulpvragen die jeugdgezondheidszorg overstijgend zijn,
zijn effectief en efficiënt verwezen naar de juiste zorg- of hulpverlening.

Doelgroep

Alle ouders en jeugdigen tot 18 jaar die in ons werkgebied wonen en/of
schoolgaand zijn.

Uitvoerende professional

• Jeugdarts.
• Jeugdverpleegkundige.
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