2.2. Collectief basisaanbod
De dertien contactmomenten uit het individueel basisaanbod worden aangevuld met een collectief aanbod. Hierin
wordt met name gevaccineerd. Tot 4 jaar geldt dat alle gezonde jeugdigen dit aangeboden krijgen. Indien de ouder
extra ondersteuning nodig heeft, wordt in plaats van dit collectieve contactmoment een individueel plusaanbod
aangeboden. De collectieve contactmomenten worden efficiënt uitgevoerd, waardoor ruimte wordt gecreëerd om de
aandachtskinderen meer ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Differentiatie van ons aanbod
Wij verkennen welke andere mogelijkheden er zijn voor collectieve contactmomenten, waarin
anticiperende voorlichting en de behoefte van ouders centraal staan. De ontwikkeling van digitale
opvoedondersteuning is hier een voorbeeld van, zoals e-consulten welke geboden kunnen worden
via ons ouderportaal.

2.2.1. Vaccinatiespreekuren
Een spreekuur of dag(deel) waarin jeugdigen op verschillende leeftijden volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden
gevaccineerd.
Doelstelling

Het bereiken van een optimale vaccinatiegraad.

Inhoud

Onze professionals organiseren spreekuren of dagen waarin de jeugdigen
van de volgende leeftijden terecht kunnen voor een vaccinatie:
• 4 maanden
• 11 maanden
• 4 jaar
• 9 jaar
Het vaccinatiespreekuur wordt ook georganiseerd in het jaar waarin meisjes
13 jaar worden.
Afhankelijk van de leeftijd krijgen de jeugdigen de volgende vaccinaties:
• difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP)
• haemophilus influenza type b (Hib)
• pneumokokkenziekte (pneu)
• bof, mazelen en rodehond (BMR)
• humaan papillomavirus (HPV)

Resultaat

De jeugdigen die zijn verschenen hebben de juiste vaccinaties ontvangen,
tenzij er sprake was van een contra-indicatie.
Voor de 4-jarigen geldt daarnaast dat alle kinderen die zijn verschenen een
visustest aangeboden hebben gekregen. Kinderen met een afwijkende
score hebben een extra contactmoment ontvangen of zijn toegeleid.

Prestatie- indicator(en)

• Aantal uitgevoerde vaccinaties.
Voor de 4-jarigen geldt daarnaast ook:
• Aantal uitgevoerde visusonderzoeken.
• Aantal toeleidingen.
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Doelgroep

Alle jeugdigen van de benoemde leeftijdscategorieën die in ons werkgebied
wonen en/of schoolgaand zijn.
Tot en met 4 jaar betreft het de gezonde kinderen. Aandachtskinderen
ontvangen de vaccinaties op die leeftijdsmomenten tijdens een individueel
consult van het plusaanbod.

Uitvoerende professional

• Jeugdarts.
• Jeugdverpleegkundige.
• Doktersassistent.

2.3. Plusaanbod
Wanneer de ouder en/of de jeugdige extra ondersteuning nodig heeft, kunnen onze professionals hen een plusaanbod
aanbieden. Het kan het collectieve aanbod vervangen, maar kan ook op ieder ander moment geboden worden in de
vorm van een individueel contactmoment op locatie of een huisbezoek. Samen met de ouder en de jeugdige bekijken
onze professionals hoe het gaat, wordt een analyse gemaakt van alle relevante kind- of omgevingsfactoren en wordt
nagegaan of extra ondersteuning vanuit de JGZ of jeugdhulp nodig is.

Hoe verhoudt het plusaanbod zich tot een extra contactmoment?
Een extra contactmoment bieden wij aan vanuit het individuele basisaanbod en betreft een korte
screening of analyse. Wanneer meer nodig is, wordt het plusaanbod ingezet. Aan de hand van
een uitgebreide analyse van de situatie, bepaalt de professional of bijvoorbeeld toeleiding naar
jeugdhulp of ondersteuning vanuit het APP nodig en passend is.
Het plusaanbod is ook bedoeld voor extra zorg voor nieuwkomers en activiteiten in het kader van
non-bereik. Daarnaast bieden wij aan aandachtskinderen het plusaanbod aan in plaats van het
collectieve aanbod op de volgende leeftijden:
• 4 maanden
• 11 maanden
• 4 jaar.

2.3.1. Brede analyse
Een uitgebreid contactmoment waarin op systematische wijze een diepgaande analyse wordt gemaakt van de situatie
van de jeugdige.
Doelstelling

Onze professionals signaleren vroegtijdig (lichamelijke) ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematiek, gezondheidsbedreigende factoren
en opvoedproblemen en leiden zo nodig toe naar passende zorg- of
hulpverlening.

Inhoud

Op elk moment kan het noodzakelijk zijn om jeugdigen een extra
contactmoment, op locatie of thuis, te bieden om de situatie goed in kaart te
brengen. Het gaat om jeugdigen waar (een signaal van) multiproblematiek
speelt. De balans tussen draagkracht en draaglast wordt opgemaakt en
onze professional kijkt samen met de ouder of toeleiding naar jeugdhulp
passend is.

Resultaat

Een uitgebreide analyse is uitgevoerd en problemen zijn gesignaleerd. Zo
nodig zijn passende interventies geadviseerd en ingezet.

19

