
Jeugdgezondheidszorg zet 
zich in voor een gezonde 
en veerkrachtige jeugd. 

Een stevige bouwsteen 
voor ieders welzijn nu en 

in de toekomst.

Wat is JGZ?

Wat is JGZ?



JGZ is een maatschappelijk gegarandeerde, gratis en laagdrempelige 
dienstverlening 

JGZ is er voor alle kinderen en jongeren (en hun ouders)

JGZ richt zich op het beschermen, bewaken en bevorderen van de 
gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren, op 
lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak

De JGZ draagt bij tot het gezond en veilig opgroeien door vroeg in 
verbinding te gaan met kinderen, jongeren en hun contexten en 
aandacht te hebben voor de krachten en lasten

JGZ focust op preventie en op het participeren van kinderen en jongeren 
aan het dagelijks leven (niet op curatie)



Onze 
uitgangspunten voor 
JGZ

• Positieve gezondheid

• Ecologie van groeien en ontwikkelen

• Levensloopmodel

• Universele preventie en probleemgestuurde werking zijn

complementair

• Proportioneel universalisme

• Efficiënt organiseren: getrapt aanbod en subsidiariteit

• Maatschappelijk relevant en wetenschappelijk verantwoord



Positieve gezondheid
Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (M Hubert)



Ecologie van groeien en ontwikkelen (nature – nurture)



Levensloopmodel



“It is easier to build strong children than to repair broken men” Frederick Douglass (1885)

“Armoede plaatst een kind niet in een voorbestemd traject, maar herinnert ons eraan dat (on)gunstige 
ervaringen vroeg in het leven de ontwikkeling en functie van de hersenen beïnvloeden. “ Barch (2015)



Universele preventie en probleemgestuurde werking zijn complementair



Proportioneel universalisme



Efficiënt organiseren: getrapt aanbod en subsidiariteit



Wetenschappelijk verantwoord en maatschappelijk relevant

Wensen en waarden 
patiënt en/of 
maatschappij

Klinisch oordeel 
professional

Wetenschappelijke 
evidentie

EBP
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