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Vrij snel nadat de coronacrisis uitbrak, trad Jacqueline de Vries van V&VN vakgroep Jeugd 
wekenlang elke ochtend om 9 uur op als host van het JGZ Crisis Adviesteam. Daarin zaten 
onder andere ook het Kennis centrum NCJ, de beroepsvereniging voor jeugdartsen AJN, 
koepelorganisaties GGDGHOR en ActiZ jeugd. Welke meer waarde biedt zij dit team als 
jeugdverpleegkundige?

Hoe heb jij de jeugdverpleegkundigen  
kunnen betrekken bij het crisisteam? 
‘Meteen na het opstarten heb ik een WhatsAppgroep 

aangemaakt met bestuursleden van de vakgroep, 

ambassadeurs en andere geïnteresseerde jeugdver-

pleegkundigen. Die voeden mij met informatie uit de 

praktijk. Zo wist ik al snel dat er zorgen waren over het 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar 

ook: hoe zit het met besmettingsgevaar bij het vaccine-

ren, op huisbezoek en bij lichamelijk onderzoek? Dat zijn 

momenten waarop je dicht bij ouders en kinderen komt. 

Die vraag was lastig te beantwoorden. Veel was en is 

onduidelijk. Het RIVM past haar richtlijnen regelmatig 

aan. Op dit moment (juli) gaat het RIVM uit van maxi-

maal 15 minuten en 1,5 meter afstand.’

Met welke vragen zaten jeugdverpleeg-
kundigen nog meer in de beginperiode?
‘Welke manier van beeldbellen is veilig? Het team gaf 

daarop het volgende advies: beeldbellen via WhatsApp 

is mogelijk, mits ouders erop gewezen worden dat 

Whatsapp mogelijk niet goed beveiligd is voor persoon-

lijke gesprekken. Als ouders dat akkoord vinden, mag 

het gebruikt worden. Dat scheelde veel gedoe. De 

meeste ouders en jongeren hebben immers WhatsApp.’

Hoe heb je aandacht voor de jeugd-
verpleegkundige kunnen krijgen bij de 
andere partners van het crisisteam? 
‘Binnen het team ben ik de enige jeugdverpleegkundige. 

Ik moest mijn collega’s er regelmatig op wijzen dat 

jeugdverpleegkundigen behalve consulten zoals 

jeugdartsen, ook bij kwetsbare gezinnen op huisbezoek 

komen, inloopspreekuren draaien en groepsgesprekken 

begeleiden zoals centering parenting.’

Wat is je het meest opgevallen tijdens 
deze periode?
‘De grote betrokkenheid en flexibiliteit van de jeugdver-

pleegkundigen bij de uitvoering van hun vak. Er zijn veel 

innovatieve manieren gevonden om toch contact te 
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houden met gezinnen. Beeldbellen natuurlijk, zowel met 

individuele ouders als met groepen maar ook huisbe-

zoeken in de tuin op anderhalve meter. Of het bedenken 

van looproutes binnen locaties zodat kinderen toch 

onderzocht konden worden. Ook de constructieve 

samenwerking van alle partijen binnen het crisisteam is 

uniek. Landelijk adviezen over onder andere veilig 

uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg en het opstar-

ten van het basis- en voortgezet onderwijs moesten snel 

opgesteld worden. Tegelijkertijd moeten alle partijen zich 

erin kunnen vinden. Dat is ons goed gelukt!’

Hoe kijk je terug op deze periode?
‘Ik ben er trots op dat ik als jeugdverpleegkundige 

invloed heb gehad op de uitvoering van de JGZ in deze 

rare tijd. Het Landelijk Professioneel Kader biedt de 

JGZ-professional, in samenspraak met ouders, de 

ruimte om zorg op maat te bieden. De coronacrisis heeft 

laten zien dat variatie in de vorm goed mogelijk is.’

Is het crisisteam nu opgeheven?
‘We gaan door, maar nu twee keer per week en met iets 

meer rust en overzicht. Het coronavirus is namelijk niet 

verdwenen, we moeten alert blijven en voorkomen dat 

jeugdverpleegkundigen te nonchalant worden met de 

regels.’ 




