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1.          De jeugdige centraal  
 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het netwerk van zorg voor het kind ongewenste 
mazen vertoont. In antwoord hierop is Operatie Jong gestart. Operatie Jong zet het kind centraal 
in het beleid en niet langer de instellingen, organisaties of departementen. Het kabinet meent dat 
investeren in de jeugd het meeste rendement oplevert voor de maatschappij, de economie, de 
integratie: voor de toekomst. Daarom wordt het kind gevolgd vanuit de levensloopbenadering. 
Door middel van het volgen van de weg die een kind aflegt naar volwassenheid blijkt dat 
sommige zaken dubbel worden gedaan, maar dat er ook witte vlekken bestaan in het 
ondersteunen van kinderen en ouders. Het kind moet weer centraal te komen staan. De zorg 
voor het kind moet aansluiten aan de behoeften van het kind en zijn verzorgers. Professionals in 
die zorg voor kinderen werken moeten evidence based werken: op basis van kennis met 
bewezen effectiviteit. Communicatie over de jeugdige tussen de verschillende instellingen en 
professionals moet op elkaar aansluiten. 
 
“Kaders voor het VWS Kennisprogramma Jeugd” legt de basis voor het VWS Kennisprogramma 
Jeugd van 2006 tot 2012. Het doel is verdere professionalisering van werkenden in de zorg 
rondom het kind van -9 maanden tot en met 23 jaar. Professionals dienen voor ieder deel van 
hun werk tot hun beschikking te hebben: kennis van bewezen effectieve, nationale, mono- en 
multidisciplinaire richtlijnen, standaarden en protocollen voor 1) effectieve interventies en 2) 
effectieve communicatiestrategieën. En zij passen deze standaarden toe.  
 
Dit kennisprogramma dekt alleen het VWS-domein. Vanuit de inhoud van zorg gezien moet 
daarom in de kennisprogrammering van 2006 aangegeven worden waar de aansluitpunten naar 
de kennisgebieden van de andere maatschappelijke domeinen zijn: justitie, onderwijs, sociale 
zaken, binnenlandse zaken. De betrokkenheid van Justitie heeft daarbij de urgentie in verband 
met de rol van Justitie bij de Wet op de Jeugdzorg. 
 
1.1       Verbeteren van de samenwerking in de zorg rondom het kind 
Zorg voor het kind wordt geleverd door verschillende professionals binnen verschillende 
instellingen met verschillende verantwoordelijke partijen. Een en ander is op dit moment 
georganiseerd in de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg. Op pagina 4 staat in tabel 1 een 
globaal overzicht van de huidige situatie van verschillende partijen rondom de zorg voor het kind.  
 
In deze tabel vallen direct de verschillende compartimenten op. Die compartimenten blijken ook 
in de praktijk als compartimenten te functioneren. Zij werken onvoldoende samen in de 
uitvoering van de zorg rondom het kind. Die compartimenten hebben onvoldoende 
communicatie(infra)structuur opgezet. De professionals werken volgens bewezen effectieve 
nationale, mono- en multidisciplinaire protocollen en standaarden, voor zover deze aanwezig zijn. 
Waar deze ontbreken, moeten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg 
bewezen effectieve, nationale, mono- en multidisciplinaire protocollen en standaarden worden 
ontwikkeld, in samenwerking met de diverse kenniscentra. 
 
In de Jeugdgezondheidszorg gaat het daarbij om: 
Een goede psychische, sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van de jeugd is een 
belangrijke randvoorwaarde voor het zelfstandig functioneren als volwassene. De 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) stelt de bevordering hiervan op individueel en populatieniveau 
centraal. Dit omvat ook voorlichting, advies en gezinsondersteuning bij alledaagse 
opvoedingsvragen en onzekerheid. De JGZ maakt het door middel van een longitudinale aanpak 
mogelijk om een actueel en gedetailleerd beeld te krijgen van de gezondheid van de jeugd en 
tijdig de passende interventies aan te bieden aan kinderen en hun ouders.  
 
In de Jeugdzorg, zoals die traditioneel gedefinieerd wordt, is de kerntaak het bevorderen van een 
goede ontwikkeling van de jeugd door het bieden van voorwaarden voor opgroeien en opvoeden. 
Op departementaal niveau heeft VWS de specifieke verantwoordelijkheid voor het algemene en 
preventieve jeugdbeleid en de jeugdzorg. Het kind staat centraal, opvoeden doen ouders zelf en 
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de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol, de levensloop van het kind wordt gevolgd en we 
proberen voorwaarden zo te realiseren dat problemen voorkomen worden.  
 
Tabel 1: Globaal overzicht van professionals, instellingen en verantwoordelijken rondom de zorg 
voor het kind. 
Leeftijd kind professional instelling verantwoordelijke 

Jeugdgezondheidszorg 

Wijkverpleegkundigen 
Soc. verpleegkundigen 
Arts jgdgezondheidszorg 
Kinderartsen 
Huisartsen 
Gynaecologen 
Verloskundigen 
Kraamverzorgsters 
Doktersassistenten 
Fysiotherapeuten 
Pedagogen 
Epidemiologen 
Logopedisten 
 

Kraamzorg 
JGZ-instelling 
Verloskundigenpraktijk 
GGD 
Huisartsenpraktijk 
Ziekenhuis 
Specialistenpraktijk 
Paramedische praktijk 
 

Rijk (WCPV) 
Gemeente (WCPV, Wmo) 
 

Jeugdzorg 

-9 maanden 
– 23 jaar 
 

Maatschappelijk werkers 
Pedagogen  
Beroepsgroepen sociaal 
pedagogisch / sociaal 
cultureel 
Sociaalpedagogen 
Psychologen 
Psychiaters 
 

Jeugdwelzijnswerk 
Bureau jeugdzorg 
AMW 
Instellingen jeugd-GGZ 
en LVG, JJI 

Gemeenten (Wmo, Wet 
jeugdzorg) 
Provincies (Wet Jeugdzorg) 
Rijk (AWBZ, 
Zorgverzekeringswet) 

 
 
1.2         Uitgangspunten voor een VWS-Kennisprogramma Jeugd  
De subsidiebrief aan de Tweede Kamer d.d. 9 september 2004 is het uitgangspunt voor het 
“Kaders voor VWS-Kennisprogramma Jeugd”. Het subsidiebeleid beoogt een vereenvoudiging 
van de financiële aansturing van de kennisinstituten. “Kaders voor het VWS-Kennisprogramma 
Jeugd” beschrijft de basis voor de programmering van kennis voor de Jeugdzorg. Het gaat dan 
alleen over kennis voor het veld. Het programma werkt het in deze brief genoemde onderwerp 
Jeugd uit, één van de acht genoemde velden van kennis voor het veld. Het betreft zowel VWS-
begrotingsmiddelen, programmasubsidie als projectsubsidie. Het VWS Kennisprogramma Jeugd 
gaat alléén over kennis ten behoeve van het VWS domein in de keten Jeugd. Het dekt de periode 
2006-2012; voor de lange termijn na 2012 is op dit moment geen beleidslijn uitgewerkt. Het 
gaat (zie paragraaf 2.2) over de volgende kennisfuncties: 1) kennisontwikkeling, 2) kennisbeheer 
en 3) (alleen voor taken ten behoeve van uniform deel van het BTP) kennisimplementatie. Op 
termijn is verbreding van het VWS Kennisprogramma Jeugd naar de domeinen van de andere 
deelnemende Ministeries van Operatie Jong een mogelijkheid.  
 
“Kaders voor het VWS-Kennisprogramma Jeugd” gaat hierdoor summier over de inhoud van de 
zorg aan het kind. Het project “Kwaliteit en effectiviteit preventieve, curatieve en repressieve 
programma’s” (onderdeel van Operatie Jong) en het kennisprogramma Jeugd vullen elkaar sterk 
aan. Het is van belang goed onderling af te stemmen. In het eerste jaar van het 
Kennisprogramma Jeugd zal een programmering van de inhoud gemaakt worden. Op dit punt kan 
vermeld worden dat het Kennisprogramma betrekking zal hebben op interventies direct bij de 
jeugd en in het gezin, interventies over de beroepspraktijk en professionalisering (samenwerken 
en ketens), en interventies in organisaties. Het betreft de thema’s ontwikkelingsstimulering, 
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opvoedingsondersteuning, gezondheidsbevordering bij jeugdigen, jeugdketen, jeugdzorg, 
vaccinatie, omgevingsrisico’s, screening en het kindvolgsysteem. 
 
De bewezen effectiviteit zal bij het opnemen van kennis centraal staan. Hierin is een 
verschillende mate van bewezen effectiviteit mogelijk: de vijf niveau’s van effectiviteit in het het 
projectvoorstel “Ordeningsmodel preventieve, curatieve en repressieve interventies” van het 
huidige NIZW biedt daar goede aangrijpingspunten. Dit geeft mede aan welke interventies nog 
verder te ontwikkelen zijn. Wanneer in dit document bewezen effectiviteit genoemd wordt, 
wordt de genuanceerde interpretatie van dit ordeningsmodel aangehouden. 
 
Klanten van het kennisprogramma zijn in de eerste plaats alle professionals, die kennis nodig 
hebben voor het verlenen van zorg aan jeugdigen in de keten of het organiseren daarvan. In de 
tweede plaats zijn ook de instellingen waar professionals werken én verantwoordelijke 
organisaties (gemeenten, provincies en rijk, zorgverzekeraars en zorgkantoren) klanten. Ten derde 
moeten ook burgers weten wat de standaard voor zorg aan hun kinderen is. 
 
 
2. Gebruikte termen (zie ook bijlage 1. Eenheid van taal) 
 
Voor het starten van een Kennisprogramma Jeugd is het noodzakelijk vast te stellen over welke 
kennis het gaat en met welke eenheid van taal hierover gesproken wordt. Het kennisprogramma 
moet zelf eenheid van taal hanteren en naar buiten toe eenheid van taal stimuleren. Dit 
programma hanteert hiervoor de volgende termen. 
 
2.1 Jeugdzorg 
Een kind is een geheel. Aan het opgroeien van een kind in den brede kunnen verschillende 
aspecten onderscheiden worden: lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale. Deze aspecten 
moeten altijd in samenhang beoordeeld worden. Het betreft jeugdigen van -9 maanden tot en met 
23 jaar. 
 
Nuldelijns jeugdzorg 
Alle kinderen in Nederland krijgen te maken met nuldelijns jeugdzorg, onafhankelijk van eventuele 
ontwikkeling van problemen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering. 
 
Gezien vanuit het zorgaanbod binnen wettelijke kaders horen tot de nuldelijns jeugdzorg het 
uniform deel van het Basistakenpakket uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), 
inclusief het Rijksvaccinatieprogramma, de hielprik en kindvolgsysteem. De nuldelijn bevat ook de 
algemene pedagogische basisvoorzieningen: programma’s voor groei- en ontwikkelingsstimulering 
en jeugdwelzijn die tot doel hebben het verbeteren van opvoeding- en ontwikkelingsvoorwaarden. 
Gemeenten voorkómen met hulp van de algemene voorzieningen zoveel mogelijk ernstige opgroei- 
en opvoedproblemen.  
 
Eerstelijns jeugdzorg  
Eerstelijns jeugdzorg is op lichte hulpverlening gericht, wanneer bij kinderen een licht probleem 
geconstateerd is en waarbij hulpverlening niet gebaseerd is op voor de tweedelijn geïndiceerde en 
doorverwezen zorg. Gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de goede uitvoering.  
 
Hierbij horen de uitvoering van het maatwerkdeel van het BTP inclusief de lichte 
hulpverleningsfuncties uit de voorgenomen Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
zoals de 5 gemeentelijke functies van het preventieve jeugdbeleid: informatie en advies, 
signalering, doorgeleiding, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Voorbeelden zijn 
maatschappelijk werk en eerstelijns psychologische hulp. Gemeenten zijn op basis van de Wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) verantwoordelijk voor de mate waarin en hoe zij 
de maatwerkprogramma’s aanbieden. Eerstelijns jeugdzorg voor het lichamelijke aspect van de 
gezondheid van kinderen bevat, naast de JGZ, ook de huisartsenzorg, georganiseerd in de 
Zorgverzekeringswet. 
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Tweedelijns jeugdzorg 
Jeugdigen krijgen te maken met de tweedelijns jeugdzorg wanneer het bureau jeugdzorg hiervoor 
een indicatie stelt. De provincies en de grootstedelijke regio’s zijn verantwoordelijk voor het 
Bureau Jeugdzorg en het provinciaal gefinancierde zorgaanbod. Medisch specialisten en 
paramedici leveren zorg zelfstandig. 
 
De tweedelijns jeugdzorg voor het sociaal-psychologische aspect van het kind is geregeld in de 
Wet op de jeugdzorg. Het gaat om de zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet op de 
jeugdzorg. Bij het kennisterrein van de tweedelijns jeugdzorg behoren ook de Geestelijke 
GezondheidsZorg en de Licht Verstandelijk Gehandicapten (jeugdigen), die via de AWBZ, 
Zorgverzekeringswet en Wmo gefinancierd worden. Tweedelijns jeugdzorg voor het lichamelijke 
aspect van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen bestaat uit de curatieve zorg 
georganiseerd binnen de Zorgverzekeringswet. 
 
Het is duidelijk waar samenwerking moet ontstaan. Ketenzorg is vraaggericht. Het 
kennisprogramma jeugd gaat bij de ontwikkeling uit van de vraag, die een kind op verschillende 
leeftijden kan hebben. Het kennisprogramma laat zien wat verschillende disciplines in 
verschillende lijnen van de jeugdzorg van elkaar moeten weten om hun werk goed te doen en op 
welke momenten gecommuniceerd dient te worden. Automatisch moet daaruit volgen met wie 
professionals samenwerken bij het oplossen van de door het kind gestelde vraag.  
 
2.2 Kennisfuncties 
Voor eenheid van taal op kennisfuncties is een aansluiting gezocht tussen 1) het taalgebruik bij de 
kennisprogramma’s Langdurige Zorg, Maatschappelijke Inzet en Jeugdzorg en 2) de kennisfuncties 
genoemd in het RGO advies “Kennisinfrastructuur Public Health” (RGO, 2003, blz. 21). Volgens 
het RGO advies bestaat de basis van de kennisinfrastructuur uit de volgende (naar VWS-termen 
vertaalde) kennisfuncties: 
 

- monitoring en signalering 
- kennisontwikkeling 
- kennisbeheer 
- kennisimplementatie 

 
Deze vier functies worden niet noodzakelijkerwijs in die volgorde in een volledige cyclus gezet. Er 
zijn complexe verbanden tussen de vier functies. Wel zijn ze uiteindelijk alle vier noodzakelijk om 
vraagstukken uit het veld en beleidsprioriteiten vorm te geven. Maar voor ieder vraagstuk is de 
nadruk op functies verschillend. Het kennisprogramma zal gaan over de kennisfuncties 
ontwikkeling, beheer en (ten dele) implementatie. Hieronder volgt een beschrijving van deze drie 
functies. 
 
De kennisfuncties hebben betrekking op interventies direct gericht op de jeugdigen, ouders en het 
gezin, interventies over de beroepspraktijk en professionalisering (deskundigheidsbevordering van  
professionals, samenwerken in de keten), en interventies in organisaties. Het betreft de thema’s 
ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning, gezondheidsbevordering bij jeugdigen, 
jeugdketen, jeugdzorg, vaccinatie, screening en het kindvolgsysteem. 
 
- Kennisontwikkeling: 
Onderzoek en ontwikkeling van protocollen en standaarden voor interventies, die meetbaar 
effectief zijn, en methoden voor het meetbaar maken van effectiviteit. Dit gaat dan over 
opsporing en interventies direct bij de jeugd en in het gezin, interventies over de beroepspraktijk 
en professionalisering (samenwerken en ketens), en interventies in organisaties. Het betreft de 
thema’s groei- en ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning, omgevingsrisico’s, 
gezondheidsbevordering bij jeugdigen, jeugdketen, vaccinatie, screening en het 
kindvolgsysteem. Onderzoek wordt breder gezien dan universitair onderzoek: toegepast 
onderzoek voor praktisch toepasbare kennis hoort er ook bij.  
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- Kennisbeheer: 
De functie kennisbeheer is, analoog aan de functies bij de kenniscentra Langdurige zorg, 
Maatschappelijke Inzet en Jeugd, opgesplitst in drie delen: verzamelen, valideren en verspreiden. 
Onder verzamelen wordt hier geen dataverzameling verstaan: het gaat om kennisintegratie: 
reviews en meta-analyses. Valideren is op objectieve en controleerbare wijze beoordelen van de 
effectiviteit van interventies (w.o. ook acceptatie van interventie) ten behoeve van inhoud, 
communicatie en praktijkvoering. Bovendien hoort er ook bij vertalen en toepasbaar maken. 
Verspreiden is de term voor toegankelijk maken en via maatwerk bij klanten overdragen. 
Overdragen via maatwerk houdt in dat, in reactie op aanvragen van klanten, deze klanten met 
adviezen over toe te passen interventies bediend worden. Van deze drie is verzamelen de kern. De 
functies valideren en verspreiden worden alleen ten behoeve van de verzamelde kennis ingezet.  
- Kennisimplementatie: 
Het in de praktijk toepassen van kennis over effectieve interventies. Uitvoering van het uniform 
deel van het BTP JGZ moet bij voorkeur plaatsvinden conform bewezen effectieve, nationale 
richtlijnen, die voor dit deel van de Jeugdzorg via het Kennisprogramma sterk gestimuleerd 
worden. Implementatie is in principe de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen en 
professionals. Bovendien spelen de provincies en gemeenten als verantwoordelijken hierin een 
belangrijke rol. Voor het uniform deel van het BTP wordt hiertoe een uitzondering gemaakt; de 
implementatie daarvan wordt aangestuurd door het RIVM. 
 
 
3. VWS-Kennisprogramma Jeugd 
 
Burgers wensen kwaliteit en een aaneensluitende keten. Burgers die: - toenemend mobiel zijn, - 
toenemend keuzevrijheid eisen en - toenemend kennis via internet kennis verwerven weten 
welke kwaliteit zij verwachten. Van professionals in het werkveld Jeugd vereist dit een meer 
nationale en multidisciplinaire oriëntatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat professionals werken 
volgens bewezen effectieve richtlijnen, standaarden en protocollen, zowel inhoudelijk, op het 
gebied van praktijkvoering als op het gebied van samenwerking met andere disciplines. Dit 
betekent ook dat professionals proportioneel toegang hebben tot relevante informatie over hun 
cliënten afkomstig uit andere disciplines. Door in het VWS-Kennisprogramma Jeugd (KP-J) 
gezamenlijk aan kennis te werken voor de verbinding van jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, 
binnen het kader van de algemene doelstelling voor ketenzorg, wordt beoogd eenheid van kennis 
en uitvoering te bereiken. 
 
De looptijd is 6 jaar: 2006 – 2012. Het programma heeft géén enkelvoudig kennisinstituut tot 
gevolg. Veeleer is het een virtuele kennisorganisatie: het gaat om een samenwerkingsverband op 
basis van afspraken over inhoud en samenwerking.  
 
Het overall doel van de levensloopbenadering in de Jeugdzorg is: 
Uitgaande van de vraag van de jeugdige van -9 maanden tot en met 23 jaar (of diens 
ouder/verzorger) biedt de nulde-, eerste- en tweedelijn jeugdzorg hulp bij het beantwoorden van 
die vraag, zodanig dat de lichamelijke, cognitieve, geestelijke en sociaal/psychologische 
ontwikkeling van alle jeugdigen en gezinnen bevorderd en beschermd wordt. 
 
De bijdrage van het VWS-Kennisprogramma Jeugd aan dit doel is: 
Professionalisering van werkenden in de nulde-, eerste- en tweedelijns jeugdzorg, doordat hen 
kennis tot hun beschikking staat over bewezen effectieve, nationale, mono- en multidisciplinaire 
richtlijnen, standaarden en protocollen met betrekking tot 1) effectieve interventies en 2) 
effectieve communicatiestrategieën. En zij passen deze kennis toe. 
 
Het kennisprogramma:  

- stimuleert de kwaliteit en effectiviteit van zorg- en dienstverlening gericht op de 
lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale ontwikkeling van jeugdigen door het 
ontwikkelen, verzamelen, valideren en verspreiden van praktijkrelevante en evidence 
based kennis. 
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- verbindt de nu bestaande disciplines van jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg in brede zin 
tot nulde-, eerste- en tweedelijns jeugdzorg, door de gezamenlijke ontwikkeling van 
standaardwerkwijzen voor inhoud en communicatie,  

- schept helderheid voor klanten over aanspreekpunten voor kennis in het werkveld Jeugd,  
- verbindt de betrokken kennisorganisaties onder één doelstelling. 

 
Dit kennisprogramma levert kennis die voor alle opleidingen nulde-, eerste- en tweedelijns 
jeugdzorg ter beschikking moet komen. Het subsidieert niet het incorporeren van die kennis in 
basisopleidingen: hiervoor dient het VWS Opleidingsfonds. Op dit moment zijn de opleidingen 
voor professionals onder de Wmo en Wet op de Jeugdzorg niet onderdeel van het VWS 
Opleidingsfonds. Voor het uniform deel van het Basistakenpakket JGZ wordt via dit 
kennisprogramma wel een deel van de na- en bijscholing van arts jeugdgezondheidszorg 
gefinancierd. Voor alle kennis voortkomend uit dit kennisprogramma geldt dat de projecten die 
kennis ontwikkelen dit zodanig moeten doen dat het inpassen in de opleidingen zonder 
problemen gebeuren kan. 
 
Zoals al werd gemeld gaat het KP-J alleen over kennis in het VWS-domein van de keten 
Jeugdzorg. De gehele keten Jeugdzorg is breder dan alleen VWS: Operatie Jong is daarom een 
samenwerkingsverband tussen 6 ministeries. Dit betekent dat bij de inhoudelijke invulling van dit 
kennisprogramma samenwerking geborgd moet worden met de kennis voor de andere 
themavelden voor de keten Jeugd, zoals het kenniscentrum Maatschappelijke inzet, 
kenniscentrum Langdurige zorg, kennisinfrastructuur kinderopvang (SZW), Expertisecentrum 
educatie en opvoeding (OC&W). Deze opsomming van kenniscentra is niet volledig. 
 
3.1 Opbouw van kennis Jeugdzorg 
Tabel 3 geeft weer uit welke delen de kennis voor zorg rondom het kind voor het VWS-domein 
opgebouwd is. Zichtbaar wordt uit de tabel dat de kennis in de verschillende delen onderling 
verbonden moeten zijn. Dit is aangegeven door middel van de stippellijnen. Tabel 3 geeft 
bovendien aan, welke partijen aan welke delen van de kennis bijdragen. Om professionals 
optimaal ten dienste te kunnen zijn voor hun kennisvraag, is het geheel via één ingang 
toegankelijk. Na deze ingang wordt verder verwezen naar samenstellende delen. Hiervoor moet 
gezocht worden naar aansluiting en afstemming door bijvoorbeeld een gezamenlijke thesaurus, 
zoekmachine’s en op onderdelen gezamenlijk specifieke databanken. 
 
Ten behoeve van die kennisopbouw valt een aantal taken onder de directe verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid: onderhoud en vulling van het BTP JGZ, samenhang borgen tussen de 
verschillende delen, beheer van kennis voor het VWS-domein Jeugd, toegankelijk maken van de 
beheerde kennis. Dit heeft gevolgen voor de taakverdeling in paragraaf 4.1. 
 
In deze tabel is duidelijk gemaakt dat voor multidisciplinaire standaarden aansluiting moet 
worden gezocht bij delen van de zorg die niet primair bij het kennisprogramma horen. Deze delen 
zijn de verloskunde, de huisartsenzorg en de medisch specialistische en paramedische zorg. 
Kennis voor deze gebieden wordt in het curatieve kennisprogramma gestroomlijnd. Echter de 
aansluiting tussen deze kennisvelden en de velden uit het kennisprogramma Jeugd moet expliciet 
in de programmering van Zon-mw een plaats krijgen. 
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Tabel 3: Kennisopbouw VWS-domein Jeugd 
Behoort tot Betreft Vulling vanuit: 

 
 
Tweedelijn 
 

Curatieve zorg Wetenschappelijke 
verenigingen: gynaecologie, 
neonatologie, overige medisch 
specialisten en paramedici 

 
 
 

Geïndiceerde en 
geïnstitutionaliseerde 
jeugdzorg  

Bureaus jeugdzorg  
NIZW, universiteiten 
Trimbos 

 
Eerstelijn 
 

Huisartsenzorg NHG 

 
 
 

5 functies gemeente (voorzien 
Wmo) 

NIZW, Vereniging 
kinderpsychologen, LVT, 
maatschappelijk werk 

Maatwerk deel BTP  
 
 

Uniform deel BTP, inclusief 
kindvolgsysteem, RVP 

LVT, GGD Nederland, diverse 
kenniscentra, JGZ beroeps-
groepen 

 
Nuldelijn 
 

 GGD Nederland, LVT, TNO, 
JGZ beroepsgroepen 

 
 

Gezondheidsbevordering 
Schoolgezondheid 
Omgevingsrisico’s 

GGD Nl, AMK, acad. Centra,  
NIGZ, JGZ beroepsgroepen 

 
 
 

Perinatale zorg en kraamzorg JGZ-instellingen, 
verloskundigen, gynaecologen 

 
 
 

Algemene pedagogische basis 
programma’s 

NIZW, LVT 

 
Duidelijk is bovendien dat zowel in het kennisveld Jeugdzorg als het kennisveld 
Jeugdgezondheidszorg momenteel heel veel private kenniscentra aanwezig zijn, welke kennis 
ook gebruikt wordt. Deze worden in dit programma niet allen genoemd. Standaarden en 
protocollen uit deze kenniscentra zullen alleen gebruikt worden, wanneer het om bewezen 
effectieve kennis gaat. 
 
 
4. Organisatie van de financiering van kennis VWS-domein Jeugd 2006-2012. 
 
De structuur van het kennisveld Jeugd wordt bepaald door drie opdrachten. Twee daarvan zijn 
voor het kennisbeheer: aan het Kenniscentrum Jeugd (ex-NIZW Jeugd) en aan het op te richten 
Centrum Jeugdgezondheid bij het RIVM. Tabel 3 op pagina 9 is het uitgangspunt van de 
verdeling van taken voor het kennisbeheer tussen het Kenniscentrum Jeugd en het Centrum 
Jeugdgezondheid. Kennisontwikkeling wordt geprogrammeerd door Zon-mw, behalve het 
uniform deel van het BTP. Ontwikkeling van kennis daarvoor wordt aangestuurd door het RIVM. 
Implementatie wordt aan de markt overgelaten, behalve voor het uniform deel van het BTP. Dit 
wordt aangestuurd door het RIVM. 
 
4.1 Structurele opdrachten        
Kenniscentrum Jeugd 
Het Kenniscentrum Jeugd (voorheen NIZW-Jeugd) voert het kennisbeheer voor het 
kennisprogramma Jeugd in opdracht van VWS. Dit betreft programmasubsidie per 1 januari 
2006.  
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Het Kenniscentrum dient een veelheid aan kennis ( vanuit diverse kenniskringen van wetenschap, 
praktijkonderzoek en –ontwikkeling, opleidingen en steunfuncties) te verzamelen, te valideren en 
verspreiden. Het kenniscentrum levert zijn bijdrage aan kennisontwikkeling door deelname aan 
het programma Jeugd van Zon-mw.  
 
De uit te voeren taak voor de programmasubsidie is het beheren van kennis van het gehele 
kennispakket Jeugd: Tabel 3 laat daarvan alle samenstellende delen zien, waarvoor het NIZW 
vulling en toegankelijkheid verzorgt. Hierop is de vulling van het uniform deel van het 
Basistakenpakket een uitzondering, daar dat door het RIVM uitgevoerd wordt. Uit deze opzet 
volgt dat de bewezen effectieve interventies van alle kleine kenniscentra ook vulling zijn voor dit 
kennispakket Jeugd. Het Kenniscentrum Jeugd borgt hierbij een voor alle klanten heldere ingang, 
eenheid van vorm en taal tussen de verschillende databases (waaronder QUI database, Invent-
groep) en werkt hierbij voor het uniform deel van het BTP nauw samen met het RIVM. 
 
Het Kenniscentrum Jeugd ruimt binnen de werkprocessen van dit centrum een plek in voor 
inbreng van klanten van het kennisprogramma en cliënten van de jeugdzorg. Dit is van belang 
voor het invoegen van kennis in opleidingen en voor de acceptatie door professionals en hun 
werkgevers. Bovendien moet uitvoerbaarheid van de standaarden gegarandeerd zijn. Hierdoor 
levert het centrum op vraaggerichte wijze onafhankelijke producten en diensten. 
 
Centrum Jeugdgezondheid 
Het Centrum Jeugdgezondheid (onderdeel van het RIVM) stuurt aan voor het uniform deel van 
het BTP ex WCPV, inclusief RVP en hielprik: 1) kennisontwikkeling vanaf 1 januari 2006, 2) 
kennisbeheer vanaf 1 januari 2006 en 3) de stimulering van kennisimplementatie per 1 januari 
2007.  
 
Om dit mogelijk te maken gaan per 1 januari 2006 taken van het Platform JGZ over naar het 
RIVM Centrum Jeugdgezondheid. Het Platform Jeugdgezondheidszorg is eind 2002 in het leven 
geroepen om de kwaliteit van de JGZ, meer specifiek het Basistakenpakket JGZ (BTP), te 
beoordelen, bewaken en bevorderen. Belangrijk accent ligt op de verheldering van de inhoud van 
het BTP en de uniformering en standaardisering van activiteiten van professionals in de JGZ. De 
voornaamste doelgroep wordt dan ook gevormd door professionals die werkzaam zijn in de JGZ.  
 
Het Centrum Jeugdgezondheid stuurt de besteding van de doelfinanciering VWS voor TNO-KvL  
inhoudelijk aan. Deze doelfinanciering wordt gefocust op kennisontwikkeling voor het uniform 
deel van het Basistakenpakket. De programmering daarvoor vindt door het RIVM in 2006 plaats, 
om 1 januari 2007 in te gaan. Het jaar 2006 is hiervoor een overgangsjaar, waarin VWS de 
programmering in 2005 met TNO-KvL afspreekt. De overige projecten die TNO-KvL ten behoeve 
van de jeugdgezondheidszorg uitvoert zijn belangrijk en worden gecontinueerd. De financiering 
hiervan zal voortaan onder andere via Zon-mw lopen. 
 
Dit geheel van taken betreft VWS begrotingsmiddelen. Bij deze opdracht van VWS aan het RIVM 
maakt VWS gebruik van de huidige P&C cyclus (opdrachtgeverschap -opdrachtnemerschap) 
tussen VWS-RIVM.  
 
Het RIVM ruimt binnen de werkprocessen van dit centrum een plek in voor inbreng van klanten 
van het kennisprogramma en cliënten van de jeugdzorg. Dit is van belang voor het invoegen van 
kennis in opleidingen en voor de acceptatie door professionals en hun werkgevers. Bovendien 
moet uitvoerbaarheid van de standaarden gegarandeerd zijn. Hierdoor levert het centrum op 
vraaggerichte wijze onafhankelijke producten en diensten. Heel veel van de kennis komt van de 
professionals in de JGZ organisaties. Deze kennis moet benut worden door het samenbrengen 
van initiatiefrijke personen en het stimuleren van perifeer ontstane innovaties. Er komt veel van 
de grond van onder op. 
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Voor de kennisfuncties in het uniform deel van het Basistakenpakket van de WCPV, inclusief het 
RVP en de hielprik, is veel standaardisering van kennis en een nauwe samenwerking met de 
uitvoering van de zorg noodzakelijk. Dit is een overheidsverantwoordelijkheid. Het Centrum 
Jeugdgezondheid binnen het RIVM wordt daarom ingezet om de ontwikkeling, beheer en 
stimulering van uitvoering van taken op de uniforme taken van het BTP ex WCPV te coördineren. 
Kennisontwikkeling voor de maatwerktaken BTP wordt via Zon-mw programmering verkregen. 
Alle bewezen effectieve interventies voor het hele kennisprogramma Jeugd zullen op de 
databank via de algemene ingang te vinden zijn, echter het RIVM stuurt de vulling van het 
uniform deel BTP aan. RIVM en Kenniscentrum Jeugd zullen voor de gehele vulling van de 
kennisbank Jeugd nauw samenwerken. 

     
4.2 Subsidie voor kennisontwikkeling 
Programma Jeugd Zon-mw 
VWS geeft, samen met VNG en IPO, de programmering van de kennisontwikkeling voor nulde-, 
eerste- en tweedelijn jeugdzorg (exclusief het uniform deel van het BTP JGZ) voor het 
Kennisprogramma Jeugd in opdracht bij Zon-mw. Alle partijen in de kennismarkt kunnen voor 
kennisontwikkeling voor de keten Jeugdzorg meedingen op basis van de kwaliteit en relevantie 
van de offertes. Zoals NIZW, RIVM, NIGZ, TNO, Trimbos, GGD-Nederland, LVT, universiteiten en 
anderen. 
 
Dit betreft projectsubsidie. VWS is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de vaststelling van 
de opdracht aan Zon-mw. De opdracht wordt mede bepaald door het beleid op het werkveld 
Jeugd. Hierbij wordt rekening gehouden met de signalen vanuit het werkveld Jeugd. Zon-mw 
moet klanten betrekken bij de ontwikkeling van het programma, projectuitvoerders moeten 
klanten betrekken bij de uitwerking van het project. Zo wordt de verbinding voor de uitvoering 
gewaarborgd.  
 
Kennisontwikkeling voor het werkveld Jeugd moet plaatsvinden onder de doelstelling van 
professionalisering door middel van bewezen effectieve, nationale en mono- en interdisciplinaire 
kennis. Dit betekent dat door de programmering van Zon-mw belangrijke innovaties en 
ontwikkelingen plaats zullen vinden op het gebied van integratie van monodisciplinaire kennis tot 
multidisciplinaire kennis. De bewezen effectiviteit van monodisciplinaire protocollen en 
standaarden zal een belangrijke plaats krijgen binnen de subsidie programmering van Zon-mw, 
ook op gebied van praktijkvoering en communicatie.  
 
Betrokkenheid van klanten en waar nodig cliënten jeugdzorg bij dit proces vanaf het begin van de 
programmaontwikkeling is hiervoor van essentieel belang. In de opdracht aan Zon-mw zal 
hiervoor expliciet aandacht worden gevraagd. Bovendien moet inhoudelijke en functionele 
aansluiting plaatsvinden met de twee overige kenniscentra in de Zon-mw-programmering. 
 
 
5. Samenhang. 
 
De drie belangrijkste partijen (RIVM, NIZW en Zon-mw) binnen het kennisprogramma Jeugd 
hebben alledrie een verschillende status (agentschap, zelfstandige organisatie en ZBO). 
Bovendien zijn klanten van het programma georganiseerd in verschillende koepelorganisaties. Dit 
betekent dat VWS de coördinerende organisatie is over het gehele kennisprogramma. Hieronder 
volgen de werkwijzen voor het bereiken van samenhang. 
 
5.1 Invloed klanten 
Het kennisprogramma Jeugd heeft de input van de klanten nodig om lacunes te vullen en overlap 
te verwijderen. VWS zal hiertoe reguliere periodieke overleggen met die organisaties benutten. 
 
Voor het Kenniscentrum Jeugd en het Centrum Jeugdgezondheid worden de gangbare 
invloedsmomenten ingezet om te garanderen dat klanten bruikbare kennis verkrijgen. Dit 
betekent dat zij nauw zullen samenwerken met klanten bij het beheren van kennis voor het veld. 
Dit zal in hun opdrachten vermeld worden. 
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Zon-mw stelt, zoals gebruikelijk in de Zon-mw procedures, voor het programma jeugd een 
programmacommissie in, waarin alle klanten vertegenwoordigd zijn. De programmacommissie bij 
Zon-mw moet zo samengesteld worden, dat zij aan VWS kan signaleren over ontwikkelingen, 
lacunes en overlap op kennisgebied Jeugd.  
 
5.2 Samen werken 
Het belangrijkste instrument voor goede samenwerking is “samen werken”, met als doel 
nationale en multidisciplinaire producten, zoals genoemd in de doelstelling kennisprogramma op 
pagina 3. Hieraan wordt in de p&c cyclus door VWS op de daartoe geëigende momenten 
expliciet aandacht gegeven. 
 
Dit betekent dat het programma Jeugd bij Zon-mw in de kaderstelling meekrijgt, dat gezamenlijk 
ontwikkelde projecten voor kennisontwikkeling prioriteit krijgen. De “kaderbrief” Kenniscentrum 
Jeugd en “kennisvragen-brief” Centrum Jeugdgezondheid bevat opdrachten  
die gezamenlijk uitgewerkt moeten worden.  
 
5.3 Overleg VWS-Kennisprogramma Jeugd  
Er wordt een overleg gestart waaraan deelnemen: Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum 
Jeugd, Zon-mw, IPO en VNG. VWS zit dit overleg voor en stuurt aan. Het doel hiervan is 
opdrachtgever-opdrachtnemer afstemming met betrekking tot het kennisprogramma. De groep 
heeft maximaal halfjaarlijkse bijeenkomsten en functioneert op directieniveau. Hier wordt de 
resultaatsevaluatie in de verslaglegging van jaar t-1 vastgelegd en wordt de strategische 
vooruitblik op jaar t+1 gemaakt. 
 
Binnen VWS vindt ook verbinding tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg plaats. Jaarlijks is 
er een interne herijking van het VWS-Kennisprogramma Jeugd door de directies Jeugdbeleid en 
Publieke Gezondheid. Deze herijking is de voorbereiding op de subsidiebrief Kenniscentrum 
Jeugd, de kennisvragen-brief Centrum Jeugdgezondheid en de opdrachtbrief Zon-mw.  
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Bijlage 1: Eenheid van taal Kennisprogramma Jeugd 
 
 

Jeugdzorg 
 
Een kind is een geheel. Vanuit de WHO definitie van gezondheid kunnen 
verschillende aspecten aan de gezondheid van kinderen onderscheiden worden: 
lichamelijk, cognitief psychisch en sociaal. Deze aspecten moeten altijd in 
samenhang beoordeeld worden. Het betreft jeugdigen van -9 maanden tot en 
met 23 jaar. 
 
Nuldelijns jeugdzorg 
Alle kinderen in Nederland krijgen te maken met nuldelijns jeugdzorg, 
onafhankelijk van eventuele ontwikkeling van problemen. De gemeenten zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor de goede uitvoering. 
 
Gezien vanuit het zorgaanbod binnen wettelijke kaders horen tot de nuldelijns 
jeugdzorg het uniform deel van het Basistakenpakket uit de Wet Collectieve 
Preventie Volksgezondheid (WCPV), het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), de 
hielprik en kindvolgsysteem. De nuldelijn bevat ook de algemene pedagogische 
basisvoorzieningen: programma’s voor ontwikkelingsstimulering en jeugdwelzijn 
die tot doel hebben het verbeteren van opvoedings- en 
ontwikkelingsvoorwaarden. Gemeenten voorkómen met hulp van de algemene 
voorzieningen zoveel mogelijk ernstige opgroei- en opvoedproblemen.  
 
Eerstelijns jeugdzorg  
Eerstelijns jeugdzorg is op lichte hulpverlening gericht, wanneer bij kinderen een 
licht probleem geconstateerd is en waarbij hulpverlening niet gebaseerd is op 
voor de tweede lijn geïndiceerde en doorverwezen zorg. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering.  
 
Hierbij horen de uitvoering van het maatwerkdeel van het BTP en de lichte 
hulpverleningsfuncties uit de voorgenomen Wet op de maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), zoals maatschappelijk werk en eerstelijns psychologische 
hulp. Gemeenten zijn op basis van de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid (WCPV) verantwoordelijk voor de mate waarin en hoe zij de 
maatwerkprogramma’s aanbieden. Eerstelijns jeugdzorg voor het lichamelijke 
aspect van de gezondheid van kinderen bevat, naast de JGZ, ook de 
huisartsenzorg, georganiseerd in de voorgenomen Zorgverzekeringswet. 
 
Tweedelijns jeugdzorg 
Jeugdigen krijgen te maken met de tweedelijns jeugdzorg wanneer het bureau 
jeugdzorg hiervoor een indicatie stelt. De provincies en de grootstedelijke regio’s 
zijn verantwoordelijk voor het Bureau Jeugdzorg en het provinciaal gefinancierde 
zorgaanbod. Medisch specialisten en paramedici leveren zorg zelfstandig. 
 
De tweedelijns jeugdzorg voor het sociaal-psychologische aspect van het kind is 
geregeld in de Wet op de jeugdzorg. Het gaat om de zorg waarop aanspraak 
bestaat op grond van de Wet op de jeugdzorg. Bij het kennisterrein van de 
tweedelijns jeugdzorg behoren ook de Geestelijke GezondheidsZorg en de Licht 
Verstandelijk Gehandicapten (jeugdigen), die via de AWBZ, Zorgverzekeringswet 
en Wmo gefinancierd worden. Tweedelijns jeugdzorg voor het lichamelijke aspect 
van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen bestaat uit de curatieve zorg 
georganiseerd binnen de Zorgverzekeringswet. 
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Kennisfuncties 
 
- Kennisontwikkeling: 
Onderzoek en ontwikkeling van protocollen en standaarden voor interventies, die 
meetbaar effectief zijn, en methoden voor het meetbaar maken van effectiviteit. 
Dit gaat dan over interventies direct bij de jeugd en in het gezin, interventies over 
de beroepspraktijk en professionalisering (samenwerken en ketens), en interventies 
in organisaties. Het betreft de thema’s groei- en ontwikkelingsstimulering, 
opvoedingsondersteuning, gezondheidsbevordering bij jeugdigen, jeugdketen, 
vaccinatie, screening en het kindvolgsysteem. Onderzoek wordt breder gezien dan 
universitair onderzoek: toegepast onderzoek voor praktisch toepasbare kennis 
hoort er ook bij.  
- Kennisbeheer: 
De functie kennisbeheer is, analoog aan de functies bij de kenniscentra Langdurige 
zorg, Maatschappelijke Inzet en Jeugd, opgesplitst in drie delen: verzamelen, 
valideren en verspreiden. Onder verzamelen wordt hier geen dataverzameling 
verstaan: het gaat om kennisintegratie: reviews en meta-analyses. Valideren is op 
objectieve en controleerbare wijze beoordelen van de effectiviteit van interventies 
(w.o. ook acceptatie van interventie) ten behoeve van inhoud, communicatie en 
praktijkvoering. Bovendien hoort er ook bij vertalen en toepasbaar maken. 
Verspreiden is de term voor toegankelijk maken en via maatwerk bij klanten 
overdragen. Overdragen via maatwerk houdt in dat, in reactie op aanvragen van 
klanten, deze klanten met adviezen over toe te passen interventies bediend 
worden. Van deze drie is verzamelen de kern. De functies valideren en verspreiden 
worden alleen ten behoeve van de verzamelde kennis ingezet.  
- Kennisimplementatie: 
Het in de praktijk toepassen van kennis over effectieve interventies. Uitvoering van 
het uniform deel van het BTP JGZ moet bij voorkeur plaatsvinden conform 
bewezen effectieve, nationale richtlijnen, die voor dit deel van de Jeugdzorg via het 
Kennisprogramma sterk gestimuleerd worden. Implementatie van de kennis t.b.v. 
de sociaal-psychologische aspecten van de ontwikkeling van het kind wordt aan de 
markt overgelaten. 
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