
 

          
Reactie AJN, V&VN en NVDA op onderzoek Ouders Online naar de ervaringen 
met de jeugdgezondheidszorg 
 
Aanbevelingen 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van Ouders 
Online. Ouders Online is voor de Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van 
Doktersassistenten (NVDA) een belangrijke partij als vertegenwoordiger van een deel van de ouders. 
De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn helder en herkenbaar. Wij delen met Ouders Online 
de conclusie dat contact, communicatie en continuïteit de belangrijkste voorwaarden zijn voor een 
goede preventieve gezondheidszorg voor onze kinderen. 
 
Het onderzoek bevat overigens een tendentieuze, apert onjuiste vraag met betrekking tot het digitaal 
dossier van het kind. “ Vindt u het goed dat de gegevens ingezien kunnen worden door anderen dan 
CB-medewerkers en schoolartsen?” Gegevens uit het digitaal dossier JGZ zijn  alleen voor het JGZ-
team toegankelijk en op verzoek door ouders en/of de jeugdige vanaf 12 jaar in te zien. Graag willen 
wij ook op deze plaats duidelijk maken dat de privacy niet ter discussie staat. 
 
Wettelijke basis 
In Nederland zijn er ongeveer 4 miljoen kinderen tussen de 0 en 19 jaar. Elk kind in Nederland heeft 
recht op jeugdgezondheidszorg. Elk kind wordt gemiddeld zo‟n 15 keer gezien door het team 
(jeugdarts, verpleegkundige en doktersassistente) van de JGZ. De Inspectie voor de gezondheidszorg 
stelt dat de JGZ als enige zorgverlener bij alle kinderen gedurende de hele jeugd betrokken blijft en 
dat daarom de JGZ als centraal punt de zorg rondom het kind blijft volgen en zo nodig aanvult. 
 
Focus op risico 
Opmerkingen over het gebrek aan tijd en continuïteit zijn ons uit het hart gegrepen. In een tijd waarin 
steeds efficiënter gewerkt moet worden, wordt de druk steeds groter om de focus te leggen op 
risicokinderen ten koste van tijd en aandacht  voor de „gezonde‟ groep kinderen. De resultaten van het 
onderzoek laten zien dat wat de ouders betreft de grenzen bereikt zijn. Vragenlijsten dienen als 
onderdeel van de zorg en ter ondersteuning van het consult, maar mogen in geen geval persoonlijk 
contact met de JGZ vervangen. 
 
Negatief 
De selectie van (vooral negatieve) individuele ervaringen is pijnlijk. JGZ is mensenwerk. Net als in elk 
ander werkgebied gaan er in het contact tussen twee partijen soms dingen mis. Een deel van de 
onbevredigende ervaringen met de JGZ wordt mogelijk veroorzaakt door de essentie van 
jeugdgezondheidszorg: preventie. Curatie zoals geleverd door huisarts en specialist betekent het 
oplossen van een concrete lichamelijke (of psychische) klacht. Het kind heeft buikpijn en de huisarts 
zet onderzoek in, adviseert, behandelt en de klacht is verholpen. De JGZ daarentegen heeft als taak 
vroegtijdig (potentiele) problemen op te sporen en deze met ouders te bespreken die daar wellicht nog 
niet voor open staan. Dit vraagt goed opgeleide professionals waarin geïnvesteerd dient te worden. 
 
Het is voorstelbaar dat met name ouders hebben gereageerd die in het verleden een negatieve 
ervaring hebben gehad. Los van het feit of de gang van zaken ook werkelijk zo is geweest, het is door 
ouders en kinderen zo ervaren en dat moeten wij ons aantrekken. De JGZ heeft de intentie naast de 
ouders te staan in plaats van tegenover hen. 
 
Conclusie 
Net zoals wij dat eerder met de ervaringen en suggesties van ouders uit onze eigen landelijke en 
lokale klanttevredenheidsonderzoeken deden, zullen wij met de gegevens die uit het onderzoek van 
Ouders Online komen opnieuw kritisch kijken naar de communicatie en organisatie van onze 
contacten met ouders en kinderen.  
 
Wij zullen nog duidelijker moeten aangeven wàt wij doen en waarom. De opdracht is duidelijk. 
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