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Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg
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Wat ons drijft is dat wij de groep gezonde kinderen 
in Zuid-Limburg willen vergroten, om zo bij te dragen aan de 
trendbreuk in de achterblijvende gezondheidssituatie van Zuid-
Limburg.

Dit doen wij door voor alle kinderen in te zetten op 
een kansrijke start en optimale ontwikkeling.

Opgave: trendbreuk!



Hoe gaan we dat doen?



Alle kinderen en gezinnen Aansluiten bij ouder en 
in beeld kind

Preventie en vroegsignalering Positieve Gezondheid

4 Actielijnen



Taak/Interventie Kosteneffect Maatschappelijke baten

Screeningen (hielprik,
RVP,  spraak/taak, 
ogen, gehoor, hart, 
genitaliën)

€1 €11 Betere gezondheid; Kwaliteit van 
leven

Voorzorg 20% rendement Minder risico op kindermishandeling

Stevig ouderschap Niet onderzocht Minder risico op ernstige 
opvoedproblematiek: 
Kwetsbare situatie is genormaliseerd

Videohometraining Levert 3x investering 
op

Positiever competentiegevoel van 
moeders en minder dagelijkse 
opvoedingsspanningen

M@zl Levert 5x investering 
op

Minder schoolverzuim; minder risico 
op schooluitval; meer 
arbeidsparticipatie

Hechting Niet onderzocht Gezonde ouder-kindrelatie



Wat hoort er nog meer bij?
∗ Nieuwste technologieën, innovaties en wetenschappelijke 

inzichten
∗ Lerende organisatie: dynamisch, flexibel
∗ In de subregio’s, in versterking met onze ketenpartners

Hoe gaan we dat doen?





∗ Augustus 2017: Bestuurders JGZ  organisaties intentie tot samenvoeging naar één JGZ 
∗ November 2017: Besluit AB opdracht aan JGZ-bestuurders om met een plan van 

aanpak te komen: aanstellen kwartiermaker
∗ Juli 2018: Besluit AB akkoord met plan van aanpak
∗ November 2018: Instelling stuurgroep Eén JGZ ZL
∗ November 2018: DB besluit tot inbesteding en vraagt om totaalvoorstel met JGZ als 

onderdeel van Gemeenschappelijke Regeling GGD

∗ Juni 2019: Terugkoppeling aan raden over raadsinformatiebijeenkomsten
∗ Juli 2019: Besluitvorming in AB over één JGZ als onderdeel GR
∗ Najaar 2019: Begroting één JGZ 2020 + voorbereidingen één JGZ 
∗ Najaar 2019: Vaststellen regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023

∗ 01.01.2020: Eén juridische entiteit, één beeld naar buiten, één begroting

Tijdlijn en mijlpalen
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∗ Een routekaart om te komen tot één JGZ is in voorbereiding
∗ Aandacht voor zorgvuldige besluitvorming met  juiste 

verantwoordelijkheden

∗ Uitgangspunten: 
∗ Uitvoering van JGZ is wettelijk opgedragen aan het college
∗ Budgetrecht ligt bij de gemeenteraad

∗ Najaar 2019  begroting één JGZ 2020 in gemeenteraad

Rol van gemeenten
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Wat wilt u ons meegeven? 

Vraag aan gemeenteraad
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