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V&VN Expertisegebied: profiel van de jeugdverpleegkundige april 2014 

Met het Expertisegebied Jeugdverpleegkundige hebben de jeugdverpleegkundigen zich voorbereid 
op de toekomst. Het Expertisegebied Jeugdverpleegkundige is een aanvulling op het 
beroepscompentieprofiel van de verpleegkundige. Het profiel maakt duidelijk wat van de 
jeugdverpleegkundige verwacht mag worden, wat haar competenties zijn en hoe het met de 
professionalisering van de beroepsuitoefening staat. Ook voor zorginstellingen van belang voor het 
functioneel toepassen, en voor de HBO-opleidingen die er hun onderwijsprofiel en -curricula op 
baseren. Verschillende leden hebben geparticipeerd in het vernieuwde curriculum van de HBOVén. 
Veel jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten leverden inhoudelijke input tijdens 
rondetafelbijeenkomsten.  
Eveline Alberts, voorzitter van de fractie jeugd, overhandigde het eerste exemplaar aan voor 
Jantine Kriens, voorzitter directie beraad van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Zij 
belooft het stuk te verspreiden onder de gemeenten. Jantine Kriens heeft ook tips: laat je horen, 
vertel aan je gemeente wat belangrijk is in de decentralisatie.  
Ook alle jeugdverpleegkundigen ontvingen een exemplaar. 
Marja van Kuppevelt ondersteunde de projectleider  Betty  Bakker bij dit traject.  
 
Factsheet de jeugdverpleegkundige is present, staat naast het gezin/jongeren 

Met dit paper geeft de fractie inzicht in de rol van de jeugdverpleegkundige als specialist van het 
gezonde kind, normale ontwikkeling en positieve opvoeding en de positie in allerlei verschillende 
werkvormen. De paper werd april 2014 openbaar en uitgedeeld tijdens het jaarlijks JGZ 
symposium op 14 april in Ede.  
Schrijver Jacqueline de Vries, eindredactie Eveline Alberts  
 
Symposium jeugdverpleegkundige specialist voor het gezonde kind 

Eveline Alberts, dagvoorzitter en voorzitter van de fractie benadrukt dat de jeugdverpleegkundigen 
ontzorgen, normaliseren en zich richten op preventie. Daar ligt de kracht van de 
jeugdverpleegkundige. In Apeldoorn is de jeugdgezondheidszorg de ruggengraat van de zorg voor 
jeugd, vertelt Wethouder Paul Blokhuis van Apeldoorn, zonder jeugdgezondheidszorg is er geen 
goede zorg denkbaar. Apeldoorn gaat uit van zo snel mogelijk, zo kort mogelijk en zolang als 
nodig. Hij ziet een prominentere rol voor de jeugdverpleegkundige. Die is haar gewicht in goud 
waard. Dat blijkt ook uit het onderzoek ‘opvoeden en opgroeien loont’.  

• Een paar sleutelwoorden die de jeugdverpleegkundige typeren van Ferko Öry: moed, 
initiatief, sociaal voorbeeld, en geloof in eigen effectiviteit.  

• Marc Veldhoven van Zuidzorg hield in zijn workshop een prikkelend betoog: 
jeugdgezondheidszorg zal zich moeten verdiepen in gezinnen en jongeren, nagaan of die 
vraag hebben naar jeugdgezondheidszorg, of ze willen betalen en zich moderne 
bedrijfsmodellen eigen moeten maken  

Enkele indrukken van de deelnemers: verrassende opzet, geweldig wat dit te weeg brengt in de 
zaal, fijn om te netwerken, prima om op deze manier ervaringen uit te wisselen, inspirerend, 
dynamisch en leuk om er bij te horen, volgend jaar zeker weer!  
Dit verslag is overgenomen uit LVW van 2 juni 2014, met dank aan Anneke Driessen  
De symposiumcommissie is een jaar lang aan de slag met de voorbereiding van het jaarlijks 
symposium. Dit was het laatste symposium wat Mieke Smid als voorzitter organiseerde, zij nam 
na het symposium afscheid van de symposiumcommissie.  
 
Regionale bijeenkomsten: ijzersterke toekomst  
Een ijzersterke toekomst voor de kinderen met een gezond voedingspatroon met ijzer als 
onderdeel van een gebalanceerde voeding en een ijzersterkte toekomst en voor 
jeugdverpleegkundigen met het expertise model. In samenwerking met Nutricia in een win/win 
model van een inhoudelijk onderwerp en een onderwerp vanuit V&VN. Nu het expertisegebied 
jeugdverpleegkundige klaar is, aan de slag ermee, elkaar versterken in het profileren van ons 
ijzersterke beroep.  



Betty Bakker, Inge Parlevliet en Sophia Hoogendoorn organiseerden deze bijeenkomsten 
 
Actieve ledenbijeenkomst 

Ook de actieve ledenkomst stond in het teken van het competentieprofiel. Onder leiding van 
trainer/coach: Gwendolyn Rijk was er een workshop voor de actieve leden van V&VN Jeugd over 
het expertiseprofiel jeugdverpleegkundige op  9 oktober 2014 in de middag en vroege avond. 
Ingrid Brokx en Anka Kentie organiseerden deze ledendag 
 

Landelijk professioneel kader  

In het licht van de transitie en transformatie van de jeugdsector is er behoefte aan flexibeler 
invulling van de contactmomenten. Veel jeugdverpleegkundigen en JGZ organisaties ervaren de 
oude richtlijn contactmomenten als te strikt en experimenteren met verschillende modellen. Om 
een en ander te stroomlijnen startte het NCJ met de ontwikkeling van een landelijke professioneel 
kader. Ingrid Staal, Margot Kobussen en Jacqueline de Vries werkten hier aan mee.  
 

Zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg 

Ingrid Staal sloot het project zorgpaden in de JGZ af. Als eerste stap in het werken met zorgpaden 
ontwikkelde zij twee zorgpaden: het zorgpad e-consult voor gezonde jeugd en een zorgpad 
opvoedsteun. Andere JGZ organisaties, o.a. West Brabant neemt het stokje over en gaan verder 
met andere zorgpaden o.a. overgewicht. Margot Kobussen en Jacqueline de Vries nemen 
vanuit V&VN deel in de begeleidingcommissie van Ingrid Staal.  
 

Richtlijn Advies Commissie (RAC) 

V&VN jeugd is samen met AJN en NVDA eigenaar van de JGZ richtlijnen. Het NCJ faciliteert de 
beroepsgroepen en coördineert de implementatie. V&VN jeugd heeft twee zetels in de RAC. Jolande 
Rutten zat het gehele jaar in de RAC. Betty Bakker stopte, Bente Allessie volgde haar op. Veel 
actieve leden vanuit het netwerk van verpleegkundig specialisten functioneren in de werkgroepen 
van de richtlijnen en nemen deel aan knelpuntanalyses. In 2014 accordeerde fractie jeugd de 
richtlijnen: gezonde voeding, pesten, seksuele ontwikkeling, autisme, ADHD, 
voedselovergevoeligheid en de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding. 
Bente Allessie en Jolanda Rutten participeren vanuit V&VN in de Richtlijn Advies Commissie  
 

Beroepsgroepen overleg 

De partijen in de jeugdgezondheidszorg houden elkaar in dit overleg op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen. Deelnemers zijn de drie beroepsverenigingen: V&VN 
fractie jeugd, AJN en NDVA, de inspectie voor de publieke gezondheidszorg, directie publieke 
gezondheidszorg van ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 
kenniscentrum NCJ. Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereiding van de naderende 
transitie per 1 januari 2015 en de onduidelijkheid over de nieuwe posities die elke beroepsgroep in 
gaat nemen, maar ook de verschillen die gaan ontstaan in de invulling per gemeenten met 
wijkteams. Inge Parlevliet verving Eveline Alberts diverse malen bij dit overleg. 
 

Samenwerking AJN 
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken in de dagelijkse praktijk in goed overleg nauw 
samen als JGZ team, ondersteunt door consultatiebureau assistent of doktersassistent. Met de AJN 
is verschillende malen gesproken over de taakverdeling tussen jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen en in het bijzonder in de afstemming met de bevoegdheden van de 
verpleegkundig specialisten rondom in richtlijnen. De bevoegdheden van de verpleegkundige 
specialist zijn veelal nog onbekend bij jeugdartsen. Deze gesprekken waren betrokken: Betty 
Bakker, Margreet Verdel, Rita Heinen, Margreet de Ruiter, Ingrid Brokx en Jolanda Rutte.  
 

Samenwerking in de geboortezorg 

Het inspectierapport over de geboortezorg was aanleiding voor de ketenpartners in de 
geboortezorg , waaronder V&VN jeugd, om zich te buigen over gezamenlijke onderwerpen en 
adequate overdracht vanuit de geboortezorg naar de JGZ. Aangezien de digitale systemen van 
verloskunde en kraam niet aansluiten op het digitaal dossier JGZ, gebeurt dat vooralsnog 
schriftelijk. Uitgangspunt is de eigen regie van het gezin over de overdracht, maar bij oplopend 
risico is er minder eigen regie en warmere overdracht, liefst face to face aan de keukentafel van 
het gezin. 
Marja van Kuppevelt en Sophia Hoogendoorn hebben deelgenomen aan onderhandelingen met 
de geboortezorgpartijen.  
 

Samenwerking in de zorg voor jeugd 



Gedurende 2014 werd er verder gewerkt aan de kwaliteit van de zorg voor jeugd, met name aan 
de norm voor verantwoorde werktoedeling tussen de geregistreerde (BIG/Jeugd) professional op 
HBO en universitair niveau versus de niet geregistreerde MBO professionals. De basis (ondergoed) 
voor elke jeugdhulpprofessional werd vastgelegd. Het jeugdregister wordt analoog aan het BIG 
register opgebouwd. Ook het plan van aanpak voor 2015 werd opgesteld. Betty Bakker en Inge 
Parlevliet namen deel aan deze overleggen met alle beroepsorganisaties en 
werkgeversorganisaties in de zorg voor jeugd.  
 
Beroepenstructuur zorg 

In verschillende ronde tafelbijeenkomsten discussieerde de fractie jeugd over de plannen van 
Marjan Kaljou voor de zorg in 2030. De fractie sloot aan bij bijeenkomsten vanuit de publieke zorg 
Betty Bakker, Jacqueline de Vries 

 

Functioneren van V&VN Jeugd  
De uitwerking van het in 2012 opgestelde visie document is nog steeds actueel. De fractie is 
opgesplitst in leden die zich bezig houden met inhoud en een groep die bezig is met 
belangenbehartiging. Daarnaast functioneert de wetenschappelijke commissie van 
jeugdverpleegkundigen. En er is een netwerk van verpleegkundig specialisten. 

• Voorzitter: De voorzitter, Eveline Alberts, was lange tijd ziek. Oud voorzitter, Inge 
Parlevliet, heeft een groot deel van het jaar vervangen.  

• Secretariaat en website: Marja van Kuppevelt nam het secretariaat over van Betty 
Bakker. En de man van Sophia  nam de website over van Betty Bakker.  

• Penningmeester: Inge Parlevliet is penningmeester en zij ondertekende de declaraties. 
• Actieve leden: Voor de terugkoppeling van de activiteiten van actieve leden is de fractie 

gaan werken met maatjes, maar dat gaf vooralsnog niet het gewenste resultaat. \ 
• Communicatie met de leden: Wat betreft social media is het twitteraccout geactiveerd, 

maar de linkedin groep slaapt en een oproep om meer te doen met youtube filmpjes om zo 
een eigen youtube kanaal op te zetten, heeft vooralsnog niet veel opgeleverd.  

• Accreditatie van bijscholingen voor het kwaliteitsregister, de fractie zorgde voor 
nieuwe jeugdverpleegkundigen voor continuïteit van deze activiteit.   

 
V&VN jeugd binnen vereniging V&VN  

Met de nieuwe voorzitter van de afdeling eerstelijn, Gia Wallinga, is kennisgemaakt en zijn 
verwachtingen vise versa uitgesproken. Ook is verkent hoe Fransis Bolle, de lobbyist de fractie kan 
ondersteunen in de vertegenwoordiging naar de landelijke politiek( tweede kamer en 
rijksoverheid). Met de beleidsmedewerker Mariska de Bont is een traject voor ambassadeurschap 
van jeugdverpleegkundigen verkent, conform de wijkverpleegkundigen.  
Marja van Kuppevelt regelde deze afspraken en werkt deze plannen verder uit met Margreet 
Verdel. 

 
Fusie V&VN afdeling VOGZ en afdeling eerstelijn  

Fractie jeugd functioneert al jaren als een platform van de afdelingen: de afdeling VOGZ en de 
afdeling eerstelijn. In de dagelijkse gang van zaken is er geen onderscheid meer tussen de oude 
bloedgroepen. De scheidslijn tussen publieke gezondheidszorg (gericht op populaties en afhankelijk 
van een maatschappelijke hulpvraag en eerste lijn (gericht op individuele hulpvraag) valt weg door 
de transitie van de zorg naar het sociale domein. De fractie is voorstander van de voorgenomen 
fusie per 1-1-2015 tot de V&VN afdeling Maatschappij en Gezondheid. Marieke Couwenhove, 
Sophia Hoogendoorn en Rita Heinen namen deel aan het fusieoverleg.  
 
Capaciteit jeugdverpleegkundigen 

Er zijn ongeveer 7000 JGZ professionals, de helft daarvan is jeugdverpleegkundigen, een kwart 
jeugdarts en de andere kwart ondersteunt. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek van Marielle 
Lambroes van het AMC naar de kwantiteit en kwaliteit van de beroepsbeoefenaren in de publiek 
gezondheid. Rita Heinen heeft deelgenomen aan de expertgroep voor het onderzoek. Het 
onderzoek is gepresenteerd aan de wetenschappelijke commissie en in de fractie vergadering.  
Rita Heinen nam deel aan de begeleidingsgroep van dit onderzoek. 
 
Actualiteit 2014  

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt deel uit van de publieke gezondheidszorg en van de eerste 
lijn. De publieke gezondheid is principe gericht op populaties en niet afhankelijk is van een 
hulpvraag. De eerste lijn gaat uit van een individuele vraag. De gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de jeugdgezondheidszorg en voor een laagdrempelig, dekkend (basis) aanbod van informatie, 
voorlichting en algemene en preventieve opgroei- en opvoedsteun. Zij moeten ook zorgen voor een 



sluitende keten. De gemeenten zijn echter vrij in de manier waarop zij deze taken invullen, zodat 
daarin op lokaal niveau grote verschillen bestaan. 

• Al in 2010 gaf de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) al aan dat de focus van de 
gezondheidszorg in Nederland zal moeten verschuiven van ‘zorg en ziekte’ naar ‘gedrag en 
gezondheid’ en vervolgens naar ‘mens en maatschappij’ met accent op ‘participatie en 
meedoen’  in de samenleving.  

• Maar wat verstaan we onder gezondheid? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 
neemt de definitie van gezondheid van Huber (2011) over: ‘Gezondheid is het vermogen 
van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven.  

• De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) pleit in haar advies voor ‘ontzorgen’ en 
‘normaliseren’.  V&VN jeugd staat achter dit advies;  jeugdverpleegkundigen kunnen - ook 
als gezinscoaches - hieraan bijdragen. 

• De gezamenlijke branche- en beroepsorganisaties (waaronder V&VN jeugd) in de 
jeugdgezondheidszorg hebben, ter voorbereiding van het advies van de commissie De 
Winter, zelf een advies uitgebracht onder de titel ‘Jeugdgezondheidszorg, een gezonde 
basis’. Zij pleiten voor een breed basisaanbod waarin concrete steun en preventieve 
(voorlichtings-) activiteiten zijn opgenomen. De commissie de Winter (waarin vanuit V&VN 
jeugd Margot Kobussen participeerde) heeft in haar advies: ‘JGZ een stevig fundament’ 
rekening gehouden met het gezamenlijke standpunt van de JGZ partijen.  

• Op basis van de evaluatie door de commissie De Winter van het basistakenpakket JGZ 
benadrukt staatssecretaris van Rijn van VWS het belang dat ‘alle kinderen in beeld’ zijn, 
door monitoren en signaleren, screenen, vaccineren, het inschatten van zorgbehoefte en 
het tijdig inschakelen van hulp. De staatssecretaris wil onder meer de eigen kracht van 
ouders en jongeren versterken, net als de samenwerking tussen de betrokken 
professionals. Verder staan ‘korte ondersteuning gericht op normaliseren’, toeleiden tot 
zorg en adviseren ten behoeve van de gezonde ontwikkeling centraal. 

• Er lopen diverse trajecten aan de Erasmus universiteit, vanuit de vakgroep MGZ van 
bijzonder hoogleraar jeugdgezondheidszorg, Hein Raat, waar de wetenschappelijke 
commissie van V&VN jeugd bij betrokken is.  

• Henk Stel van de Universiteit Utrecht begeleidt het traject van zorgpaden in de 
jeugdgezondheidszorg van Ingrid Staal.  

• Hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Frans Ferron uit Maastricht vindt dat de JGZ op de 
drempel staat van gepersonaliseerde jeugdgezondheidszorg: ‘Anticiperen op specifieke en 
individuele behoeften van kinderen en jeugdigen, gebruik makend van het vermogen om 
risico’s voor gezondheid, groei en ontwikkeling te voorspellen, vast te stellen en te 
kwantificeren met nieuwe wetenschappelijke kennis en geavanceerde tools.’  

• Hoogleraar Ton van Yperen verbonden aan het NJi ontwikkelde outcome indicatoren die 
stelstelproof zijn voor de preventieve en lichte hulp, Jacqueline de Vries werkte daar aan 
mee.  

• Met ingang van 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht, die voorziet in een bestuurlijke 
en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en 
opvoeden naar gemeenten. Het basispakket in de wet publieke gezondheid is qua visie, 
doelen en leeftijdsgrenzen aangepast aan de jeugdwet. Het onderscheid tussen uniform en 
maatwerk is opgeheven. Uitgangspunt is dat alle activiteiten op maat worden aangeboden. 
Individueel advies gericht op preventie en normaliseren is nu onderdeel van het 
basispakket. Alleen cursussen en groepsactiviteiten voor specifieke doelgroepen zijn 
overgegaan naar de jeugdwet, maar kunnen vanuit de jeugdwet uitgevoerd worden door 
jeugdverpleegkundigen. In het nieuwe jeugdstelsel vormt de JGZ voor alle kinderen in 
Nederland het fundament van het stelsel.  

Welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor de lokale organisatie van de JGZ is nog niet te 
voorspellen. Naast bovenstaande ontwikkelingen gaan er steeds meer JGZ organisaties fuseren of 
samenwerken waardoor een geïntegreerd JGZ  0-19 wordt aangeboden. Ook is JGZ deelname aan 
de sociale wijkteams verschillend per gemeente. Dit vraagt een veel flexibiliteit en deskundigheid 
van de jeugdverpleegkundige ( in samenwerking met de jeugdarts / verpleegkundig specialisten en 
de teamassistente).  Een duidelijke profilering van de jeugdverpleegkundige is in ieder geval van 
groot belang. Het  V&VN Expertisegebied Jeugdverpleegkundige kan daaraan bijdragen.  
 
Landelijk krachtenveld 

V&VN Fractie Jeugd is één van de partijen die zich beweegt op het landelijke krachtenveld van de 
preventieve en lichte zorg voor jeugd. De fractie houdt contact met andere landelijke organisaties / 
instanties, zoals: 



• Rijk: directie Publieke Gezondheid en directie Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid en 
Welzijn en met de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) en integraal toezicht jeugd 
(gezamenlijke jeugdinspecties). 
• Gemeenten: Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), regievoerder lokale jeugdbeleid en 
financier van JGZ en met de lokale gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten zoals 
de G4 en G36.  
•  Beroepsgroepen: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging van 
Dokters Assistenten (NVDA), Nederlandse vereniging van psychologen (NIP) NVO, NVMW; 
Landelijke huisartsenvereniging  
• Kenniscentra: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Nederlands Jeugd Instituut (NJI) -  
RIVM centrum gezond leven,  Voedingscentrum, VeiligheidNL, STIVORO, Trimbos. 
• Werkgeversorganisaties: brancheorganisatie ActiZ jeugd en vereniging van directeuren 
GGD/GHOR Nederland.   
• Onderzoek: ZonMW, TNO kwaliteit van leven, Erasmus MC, VU Amsterdam, Universiteit 
Utrecht, Universiteit Maastricht. 
• Hogescholen, bachelor, master en post HBO, universiteiten (hoogleraren) academische 
werkplaatsen 
 

 

Opbouw van V&VN fractie Jeugd 

Commissie Welke drive Inhoud Leden 

Strategie en 

belangen-

behartiging 

Fractieleden die de 
jeugdverpleegkun-
digen 
vertegenwoordigen  

• standpunten naar buiten 
brengen 

• contact met strategische 
partners onderhouden 

• beroepsgroep versterken 

Eveline Alberts,  
Betty Bakker,  
Monica Bulcke, 
Sophia Hoogendoorn,  
Inge Parlevliet, 
Jacqueline de Vries,  
Marja van Kuppevelt 

Professional

isering en 

ledencontact  

Fractieleden die met 
de inhoud van het 
vak bezig willen zijn  

• standpunten opstellen 
• contact met leden 

onderhouden 
• beroepsinhoud versterken 

Bente Allessie, 
Margreet de Ruiter, 
Margreet Verdel, 
Jeanneke Leferink,  
Rita Heinen,  
Lia Denekamp,  
Ingrid Brokx.  
Eveliena Dera  
Willy Brink,  
Marieke Couwenberg, 
Eefje Nieuwenhout 
Anka Kentie  
Ludger Veenker 

Symposium 

cie  

Fractieleden die 
jaarlijks symposium 
organiseren 

• organiseren jaarlijks 
symposium 

Gertrude Schrijer,  
Mieke Smit,  
Huub Sibbing,  
Jette Duijn,  
Jacqueline de Vries, 
Bente Allessie, 
Jeanneke Leferink, 
Margreet Verdel. 

Wetenschap

-pelijke 

commissie 

Fractieleden die een 
wetenschappelijke 
opleiding hebben 
gevolgd 

• Fractie jeugd ondersteunen op 
het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek 

• initiëren wetenschappelijk 
onderzoek 

• contacten wetenschap 
• ZONMW 
• NCJ/AJN 
• Fractie ondersteunen bij 

wetenschappelijke 
onderwerpen, 
wetenschappelijke 
onderbouwing en gebruik van 

Betty Bakker,  
Rienke Bannink,   
Willy Brink,  
Ingrid Brokx,  
Eveliena Dera, 
Trudy Dunnink 
Margot Kobussen, 
Luud Muller  
Ingrid Staal,  
Ines Schwanen 
Jacqueline de Vries, 
Yvonne Westerhof,  



wetenschappelijk kennis  
aanjagen. 

Commissie 

Verpleegkun

dig 

Specialisten 

Fractieleden die 
verpleegkundig 
specialist zijn in de 
JGZ 

• Fractie jeugd ondersteunen op 
het gebied van wetenschap en 
praktijk, ontwikkelen van 
richtlijnen  
 

Voorzitter Ingrid 
Brokx 

Actieve 

leden  

Fractieleden die 
inzetbaar zijn op een 
concrete 
afgebakende 
activiteit  

• gekoppeld aan een  maatje 
van een van de 
commissieleden van de fractie   

• werkgroepen, 
commissies 

•  

 

 

Activiteiten V&VN jeugd  

Activiteiten leden 

Taak Naam Start afgerond 
V&VN intern    
Fusieoverleg verpleegkundigen VOGZ en 
eerstelijn, oprichting afdeling M&G 

Eefje Nieuwenhout 
Rita Heinen 
Inge Parlevliet 

Febr 
2014 

Jan 
2015 

Ledenraad V&VN  Rita Heinen doorlopen
d 

 

Redactie tijdschrift LVW  Anneke Driessen doorlopen
d 

 

Artikel Tijdschrift VW over mbo- en hbo werk- 
en denkniveau van de jeugdverpleegkundige 

Rita Heinen Q1 2014  

Deelname expertgroep voor het onderzoek van 
Marielle Lambroes van het AMC, naar de 
kwantiteit en kwaliteit van  
expertise/beroepsbeoefenaren in de publieke 
gezondheidszorg.  

Rita Heinen   

Contact radio 1 vragenlijst seksualiteit pubers Anneke Driessen en 
collega 

Maart 
2014 

 

Klinisch redeneren Monica Bulcke Maart 
2014 

April 
2014 

Workshop JGZ symposium een workshop over 
wijkanalyse en sociale wijkteams en daarbij 
opgeroepen tot samenwerking tussen 
‘soulsisters’ jeugdverpleegkundigen en 
wijkverpleegkundigen 

Huub Sibbing Jan 2014 April 
2014 

Op het JGZ symposium een extra activiteit 
uitgevoerd mbt de factsheet van het 
verpleegkundig profiel, met verpleegkundige 
het gesprek aangegaan om te verbeelden of te 
verwoorden hoe zij zichzelf zien als 
verpleegkundige. 

Marieke Couwenberg 
Anka Kentie 

April 
2014 

April 
2014 

Twitteraccound onderhouden, tweets 
gestuurd, volgers gecreëerd  

Marja van Kuppevelt 
Jacqueline de Vries 
Marike Couwenberg 
 

doorlopen
d 

 

Onderwijs:    
Leerboek verpleegkundigen 
 

Eveline Alberts   

Een uitstroomprofiel voor alle bachelor 
verpleegkundigen die extramuraal werken. De 
zeventien bacheloropleidingen verpleegkunde 
in Nederland bereiden zich gezamenlijk voor 
op de toekomst. 

Margot Kobussen  
Marja van Kuppevelt  

2014 Sept 
2014 



Het doel: Een gemeenschappelijk 
opleidingsprofiel, dat garandeert dat alle 
verpleegkundigen met een bachelor nursing 
breed opgeleid en breed inzetbaar zijn. 
Curriculum hbov  Rita, Margot, Eefje, Marja    
Deelname klankbordgroep  Landelijk Overleg 
Opleiding Verpleegkunde (LOOV)  van de 
HBOV Utrecht   

Eefje Nieuwenhout,  
Marja van Kuppevelt 

Maart 
2014 

April 
2014 

Bijwonen landelijke bijeenkomst LOOV  Marja van Kuppevelt 2014  
Deelname veldraadpleging nieuwe 
beroepenstructuur (Focusgroepen GGD) 
De commissie Innovatie Zorgberoepen en 
opleidingen van zorginstituut Nederland heeft 
de opdracht gekregen om advies te brengen 
aan de minister van VWS over de ontwikkeling 
van beroepen en opleidingen in de zorg. In de 
veldraadpleging is het concept van de 
beroepsstructuur besproken  

Marja van Kuppevelt Sept 
2014 

 

Deelname commissie bijscholing VOGZ: de 
commissie heeft een scholingsadvies voor het 
bestuur VOGZ geformuleerd in contacten met 
NSPOH. 

Frida Koudijs  Zomer 
2014 

Beroepenstructuur zorg Marja van Kuppevelt   

Samenwerking:    

Met verloskunde en kraamzorg opvolgend in 
de levensloop, eensluidende adviezen en 
goede overdracht  

Margreet Verdel   

Invitational Conferance samenwerking kraam -
JGZ 

Marja van Kuppevelt,  
Sophia Hoogendoorn 

Maart 
2014 

Mei 
2014 

Deelname aan gesprekken met inspectie en 
koepel – en beroepsgroepen rondom de 
samenwerking(en overdracht ) tussen kraam 
en JGZ  

Marja van Kuppevelt 
Sophia Hoogendoorn 

  

Met kinderverpleegkundigen afstemming 
rondom richtlijnen en overdracht van kinderen 
uit het ziekenhuis  

Sophia Hoogendoorn   

Met maatschappelijk werk samenwerking in 
wijkteams en afstemming wat betreft aanpak 
van lichte problemen: jeugdverpleegkundige 
fase problematiek maatschappelijk werk 
gezinssysteem  

Margreet Verdel   

Met pedagogen afstemming rondom richtlijnen 
en triage welke kinderen steun van pedagoog 
nodig hebben.  

Nicôlle Verstaeten   

Samenwerking met V&VN afdelingen; 
POH GGZ, SPV, Gehandicapten , 
psychiatrieverpleegkundigen 

Inge Parlevliet   

Versterken JGZ Op scholen (RIVM) Anneke Driessen Juni 2014  
Beroepsprofiel lactatiekundige Bente Allessie Maart 

2014 
 

Landelijke overleg:    

Beroepsgroepen overleg met AJN, VNG, VWS, 
IGZ en NCJ  

Inge Parlevliet 
Eveline Alberts  

doorlopen
d 

 

Deelname aan Jeugdpoort Inge Parlevliet 
Eveline Alberts 

doorlopen
d 

 

NCJ/ NJI kennisnetwerk JGZ Betty Bakker doorlopen
d 

 

Structureel overleg met bij Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)  

Inge Parlevliet doorlopen
d 

 

Deelname Begeleidingscommissie Jeugd In Sophia    



Beeld (JIB) bij NCJ 
E –Overdracht Elise Klarenbeek 

Eefje Nieuwenhout 
Febr 
2014 
Juli 2014 

 

Redactieraad Basisdataset (BDS) elektronisch 
kinddossier bij Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid  

Ludger Veenker Febr 
2014 

doorlop
end 

Begeleidingscommissie Jeugd in beeld (NCJ) Sophia Hoogendoorn April 
2014 

 

Beleidsadvisering Toolkit JGZ contactpersoon 
(NCJ) 

Inge Parlevliet 29 april 
2014 

 

Meedenken NCJ Congres ( NCJ) Inge Parlevliet 24 april 
2014 

 

Ronde tafelconferentie Adviesraad 
Borstvoeding, NCJ  

Margreet de ruiter 18 
november 

 

Landelijk Platform Borstvoeding (o.l.v. Karin 
Bemelmans Voedingscentrum)  

Kim Bischoff 
 

doorlopen
d 

 

Traject professionalisering jeugdzorg.  Inge Parlevliet 
Betty Bakker  

  

Regiotour in Breda en Vlaardingen rondom het 
ijzer verhaal en competentieprofiel 

Inge Parlevliet    

Contacten met Nutricia en met Friesland 
Campina 

Inge Parlevliet  
Sophia Hoogendoorn 

  

Afspraken gemaakt rondom ontbijtpact en 
sponsoring.  

Inge Parlevliet  
Sophia Hoogendoorn 

  

Congres transformeren doe je samen Jeanneke Leferink 
Margreet Verdel 

Juni 2014  

E-learning eerste hapjes voedingscentrum,  Karen Hagen   
Meedenken E-learning voedingscentrum 1e 
hapjes 

Irene Rutten Remkes Mei -2014  

Projectleider project VIMP zorgpaden. Een 
vervolg op het ZonMw project 'toepassen van 
zorgpaden in de jgz' waarvan de fractie mede 
aanvrager was. Als eindproduct is hiervan in 
2014 opgeleverd een film en draaiboeken, zie 
www.zorgpadenjgz.nl 

Ingrid Staal   

JGZ richtlijnen    
Knelpuntanalyse Richtlijn Dysplastische 
heupontwikkeling 

Kim Bisschof, Jolanda 
Rutten 

Mrt 2014 April 
2014 

Knelpuntanalyse Richtlijn Visus Lia Denekamp// Ingrid 
Stellingwerf,(Ingrid niet 
geweest  

Mrt 2014 April 
2014 

Knelpuntanalyse Richtlijn Wiegendood Annette Looman, Astrid 
Bodewes, Karin Laan 

Mrt 2014 April 
2014 

Knelpuntanalyse Richtlijn inschatten 
draaglast/draagkracht 

Jeanneke Leferink,  
Betty Bakker 

Mrt 2014 April 
2014 

Deelname Richtlijn Adviescommissie Jolanda Rutte,  
Bente Allessie 

doorlopen
d 

 

KMH Signalering SEH Margreet Verdel  Febr 
2014 

 

Richtlijn Autisme Spectrum Stoornis 
(Trimbos), 

Anneke Driessen 
Margreet de Ruiter 

 Nov 
2014 

Richtlijn Angst en Depressie (Trimbosch) Margreet de Ruiter,   
Richtlijn Borstvoeding, meelezen, (TNO) Kim Bisschof  

Monique Verterken 
 

Maart 
2014 

Nov 
2014 

Richtlijn Gehoorstoornissen (TNO) Anke Winkel ( actief) 
Elise Klarenbeek en 
Janneke Durieux 
meelezen.  

April 
2014 

 



Richtlijn Faalangst (trimbosch) Anneke Driessen April 
2014 

 

Richtlijn Hart  Anneke Driessen 
Monique Basten 
Reserve Kim Bisschoff, 
Ilse Dortmans 

Novembe
r 2014 
 

 

Richtlijn Kindermishandeling (TNO ) herziening  Judith Groot April 
2014 

 

Richtlijn Suïcide preventie competenties (VWS) Anneke Driessen Mei 2014  
Richtlijn Motorische ontwikkeling (Erasmus 
MC)  

Rene van Gils 
Kim Bischoff  
Ingrid Stellingwerf 

Decembe
r 2014 

 

Richtlijn Psychosociaal  Ingrid Stellingwerf 
Marja van Kuppevelt 
Reserve Nina Swart 

Novembe
r 2014 

 

Richtlijn Postpartum Depressie Bente Allessie, Jolanda 
Rutten, leest mee 

Maart 
2014 

 

Richtlijn Slapen Betty Bakker 
Margreet de Ruiter 

Septembe
r 2014 

 

Richtlijn Spraak-taal ontwikkeling  Monique Basten 
Lia Denekamp 

Januari 
2016 
 

 

 


