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Kennisnemen van 

 

Middels deze nota informeren wij u over het onderzoek dat uitgevoerd wordt rondom 

het inbesteden van integrale JGZ 0-18 jaar bij de GGD. 

 

Inleiding 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van het basispakket 

jeugdgezondheidszorg aan ieder kind. De afgelopen jaren is er in de regio regelmatig 

gesproken over integrale jeugdgezondheidszorg. Met integrale JGZ wordt een 

doorlopende lijn bedoeld zonder zorgoverdrachtsmomenten van kinderen tussen 

organisaties. In de regio Zuidoost-Brabant is dit nog niet op deze wijze georganiseerd. 

In diverse regio’s is gebleken dat een integrale aanpak effectief kan zijn en efficiëntie 
voordelen kan hebben, om deze reden heeft het college van burgemeester en 

wethouders ingestemd met het onderzoeken van de consequenties van inbesteden 

van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD.  

  

Kernboodschap 

 

Huidige inrichting JGZ  

Op dit moment is de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in Zuidoost-Brabant 

belegd bij drie organisaties: 0-4 jaar bij de Zorgboog (regio Helmond) en ZuidZorg 

(regio Eindhoven) en 4-18 jaar onder gemeenschappelijk regeling bij de GGD Brabant-

Zuidoost. Dit betekent dat er momenteel een knip zit in de uitvoering van JGZ 

wanneer kinderen 4 jaar worden.  

 

Naar aanleiding van de zienswijzen die gemeenten in het voorjaar van 2018 hebben 

ingediend op de ontwerpbegroting 2019 van de GGD heeft het GGD bestuur een 

bestuursopdracht vastgesteld. De doelstelling van de bestuursopdracht is de 

organisatie structureel financieel gezond en wendbaar te maken. Het onderzoek naar 

het inbesteden van integrale JGZ 0-18 jaar bij de GGD is onderdeel van deze 

bestuursopdracht. 

 

Vervolg 

 

De eerste maanden van 2019 zullen benut worden om te komen tot een nieuwe opzet 

voor de integrale jeugdgezondheidszorg in de regio. De regie voor het onderzoek en 

de uitvoering wordt belegd bij het bestuur van de GGD. De Zorgboog en ZuidZorg zijn 

geïnformeerd over het onderzoek en worden hierbij betrokken. 

De GGD streeft er naar het onderzoek in mei op te leveren. Op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek wordt een besluit genomen over het al dan niet 

inbesteden van integrale jeugdgezondheidszorg bij de GGD.  
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Communicatie en samenspraak 

 

De huidige uitvoeders worden per brief geïnformeerd. Dit besluit wordt besproken in 

de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in maart 

2019. Over dit voorstel heeft geen samenspraak plaatsgevonden. 

  

Bijlagen 

 


