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Kennisnemen van 

In de bijgevoegde notitie wordt de uitwerking van de visie van GGD Fryslân voor de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) weergegeven. Deze uitwerking geeft richting aan de gewenste verandering 
van de JGZ. Tevens wordt geschetst wat dit betekent voor de ontwikkeling van de JGZ in de komende 
jaren. 

 
Inleiding 

Op 14 december 2017 en 22 februari 2018 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid kennisgenomen van 
de bestuurlijke rapportage van het bureau AEF. Dit bureau heeft onderzocht of de JGZ binnen de huidige 
financiële kaders kan voldoen aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Dit kader is de veldnorm voor 
de uitvoering van het wettelijk basispakket van de JGZ, en daarmee ook de norm waar de Inspectie op 
toetst. 
De onderzoeksvraag van AEF is positief beantwoord, maar om daar te komen moet nog wel veel werk 
worden verricht. Hiervoor is het programma JGZ 3.0 gestart. De programmalijnen van dit programma zijn 
geschetst in bovenstaande vergaderingen van de Bestuurscommissie Gezondheid. 
Eén van de programmalijnen is het komen tot een gedragen visie op de JGZ. Voorliggende notitie is de 
uitwerking van deze programmalijn. Hierbij wordt ook alvast geschetst wat dit betekent voor de 
ontwikkeling van de JGZ in de komende jaren. Om dit te realiseren zal voor de komende jaren extra 
incidentele middelen worden gevraagd. Een indicatie van de benodigde investering voor de komende 
jaren zal nog worden nagezonden voor uw vergadering. Overigens heeft dit geen invloed op de 
structurele financiering van de JGZ, deze blijft ook in de toekomst binnen het huidige financiële kader. 
 
 


