
De ArgumentenFabriek

Knelpuntenanalyses 
jeugdgezondheidszorg

Houding en bewegen

Ouder-kindrelatie 

Astma

augustus 2017

http://www.argumentenfabriek.nl
http://www.zonmw.nl




Inhoudsopgave

  5 Inleiding

 6 Werkwijze

 7 Deskundigen

 9  Houding en bewegen

 10 Knelpuntenanalyse 

 17 Achtergronddocumenten

 29  Ouder-kindrelatie

 30 Knelpuntenanalyse

 35 Achtergronddocumenten

 49  Astma

 50 Knelpuntenanalyse 

 55 Achtergronddocumenten

  

 67 Bijlage I: Enquête





Het rapport bestaat uit een algemeen deel en vier bijlagen. In 
het algemene deel staat allereerst de gehanteerde werkwijze 
voor het uitvoeren van de knelpuntenanalyses en een 
toelichting op het deelnemersveld. Hierna volgen de resultaten 
van de knelpuntenanalyses. Voor elk van de uitgevoerde 
knelpuntenanalyses vindt u in dit rapport:
•  Een Informatiekaart met geprioriteerde knelpunten en 

bijbehorende uitgangsvragen;
•  Een advies voor ontwikkeling van het soort 

kwaliteitsinstrument met randvoorwaarden en 
aandachtspunten voor ontwikkeling en implementatie, en 
een advies voor de samenstelling van de ontwikkelgroep van 
het kwaliteitsinstrument.

Vervolgens heeft elk onderwerp een bijlage waarin de volgende 
achtergronddocumenten staan:
•  Een gespreksverslag van de eerste bijeenkomst: een overzicht 

van alle knelpunten met toelichting;
•  Een gespreksverslag van de tweede bijeenkomst: een 

overzicht van de prioritering van de knelpunten met 
toelichting;

•   Een beknopt literatuuroverzicht over het onderwerp dat 
deskundigen hebben ontvangen in voorbereiding op de 
bijeenkomsten;

•  Een presentielijst van de deskundigen die hebben 
bijgedragen aan de knelpuntenanalyse.

Tot slot bevat dit rapport een algemene bijlage:
•  Een voorbeeld van de enquête die deskundigen hebben 

ontvangen ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

Ingrid Doude van Troostwijk
Sara Blink
Kees Wessels
De Argumentenfabriek

Kitty Rosenbrand
Onafhankelijk adviseur

 

Inleiding

In dit rapport vindt u de resultaten van drie knelpuntenanalyses 
die De Argumentenfabriek heeft uitgevoerd voor 
richtlijnontwikkeling in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft ZonMw het programma Richtlijnen 
Jeugdgezondheid 2013-2018 ontwikkeld. Vanuit dit programma 
worden JGZ-richtlijnen,  samenwerkingsrichtlijnen en 
producten die de invoering ervan ondersteunen, ontwikkeld 
en herzien. Het doel is de JGZ verder te professionaliseren 
en te uniformeren. We hebben voor drie onderwerpen een 
knelpuntenanalyse uitgevoerd en de resultaten gebundeld in 
dit rapport.

Wat is de achtergrond van deze knelpuntenanalyses?
Het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 
is een vervolg op het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 
2007-2012. ZonMw heeft bij aanvang een programmerings-
studie laten uitvoeren. Dit veldonderzoek, uitgevoerd door 
EMGO+/VuMC, Erasmus MC en TNO, laat zien aan welke richt-
lijnen de JGZ de komende jaren behoefte heeft, en met welke 
prioriteit deze richtlijnen ontwikkeld of herzien moeten worden. 
In aanvulling op bovengenoemde programmeringsstudie heeft 
IQ Healthcare, in opdracht van ZonMw, advies uitgebracht 
over mogelijke vernieuwingen in de werkwijze voor richtlijn-
ontwikkeling binnen het programma. Eén van de concrete 
aanbevelingen is het aanbrengen van een scheiding tussen het 
identificeren van knelpunten (knelpuntenanalyse), de keuze tot 
het inzetten van een richtlijntraject en de start van een ontwik-
keltraject. In het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 
worden tussen 2013 en 2018 nieuwe richtlijnen (of andere kwa-
liteitsinstrumenten), herzieningen en samenwerkingsrichtlijnen 
ontwikkeld. Dit gebeurt in vijf rondes waarbinnen de volgende 
stappen worden onderscheiden:  
(1) knelpuntenanalyse, (2) subsidieoproep, (3) richtlijnontwik-
keling en (4) ontwikkeling implementatie-producten. 
De Argumentenfabriek heeft de eerste stap (knelpuntenanaly-
ses) van ronde vijf uitgevoerd door per onderwerp twee  
bijeenkomsten te begeleiden met deskundigen vanuit de 
JGZ-praktijk, de wetenschap en eigen ervaring (ouders). 

Wat staat er in dit rapport?
In dit rapport staan de resultaten van drie knelpuntenanalyses. 
Deze zijn uitgevoerd voor de ontwikkeling van nieuwe 
kwaliteitsinstrumenten voor twee onderwerpen:

 Houding en bewegen
  Ouder-kindrelatie met aandacht voor hechting

En de herziening van een bestaande richtlijn:
 Astma 



Werkwijze 

Om tot de knelpuntenanalyses te komen hebben we voor elk 
onderwerp een aantal stappen doorlopen. Eerst hebben we een 
deskresearch uitgevoerd, zowel als inhoudelijke verkenning van 
het onderwerp als een manier om deskundigen te identificeren 
voor deelname aan de twee bijeenkomsten. Vervolgens 
hebben we in overleg met ZonMw het profiel bepaald van de 
deskundigen die we wilden betrekken en hebben de JGZ-
beroepsverenigingen hen mede namens ons uitgenodigd. Het 
merendeel van deze deskundigen heeft bijgedragen aan de 
knelpuntenanalyses tijdens twee bijeenkomsten.

Enquête
Voorafgaand aan de bijeenkomsten hebben we de deskundigen 
een link naar een online knelpuntenenquête toegestuurd. 
Hiermee hebben de deskundigen zich met hulp van hun 
achterban kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten. 
Tijdens twee bijeenkomsten hebben we een gestructureerde 
methode gehanteerd om kennis van deskundigen binnen korte 
tijd effectief te benutten. We werkten aan de hand van de 
volgende centrale vraag: Wat zijn in de jeugdgezondheidszorg 
knelpunten op het gebied van [onderwerp]?

Bijeenkomst 1: inventariseren knelpunten
Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseerden we de 
knelpunten in de jeugdgezondheidszorg rond het onderwerp. 
Deze inventarisatie werd nog verder aangevuld met knelpunten 
uit de enquêtes. Na de sessie maakten we een lijst met 
knelpunten. De deskundigen gaven aan dat het lastig is om 
onderscheid te maken tussen de verschillende typen JGZ-
professionals, daarom hebben we ervoor gekozen om hierin 
dan ook geen onderscheid te maken. Knelpunten die zijn 
ingebracht door ouders of ervaringsdeskundigen staan vanuit 
het oogpunt van de JGZ geformuleerd, omdat de JGZ in deze 
knelpuntenanalyse centraal staat.

Bijeenkomst 2: prioriteren en uitgangsvragen formuleren
Tijdens de tweede bijeenkomst bekeken de deskundigen of 
de door hen ingebrachte knelpunten goed waren verwoord 
en een correcte weergave waren van de eerste bijeenkomst. 
Waar nodig pasten we knelpunten aan. Op verzoek van de 
deskundigen hebben we knelpunten die elkaar overlapten 
samengevoegd tot één knelpunt. De prioriteringsoverzichten 
in de mindmaps laten zien voor welke knelpunten dit geldt. De 
nummers uit het prioriteringsoverzicht corresponderen met de 
nummers uit het verslag uit de eerste bijeenkomst. Vervolgens 
hebben de deskundigen de knelpunten geprioriteerd: 
ieder heeft drie belangrijkste knelpunten uitgekozen. Het 
belangrijkste knelpunt gaven ze drie punten, het twee na 
belangrijkste knelpunt twee en het derde belangrijkste 
knelpunt één punt. Hier is een top van definitief geprioriteerde 
knelpunten uitgekomen. Bij de belangrijkste knelpunten 
hebben we de onderbouwing meegeschreven. Dit helpt bij 
het laten aansluiten van de aanbevelingen in de uiteindelijke 

richtlijn op de geïnventariseerde knelpunten en uitgangsvragen. 

Hierna hebben de deskundigen van de top geprioriteerde 
knelpunten uitgangsvragen geformuleerd. Met behulp van de 
PICO-methodiek hebben we drie hulpvragen geformuleerd. 
Om wie gaat het? Wat is de interventie? En wat is het 
gewenste resultaat? Met deze hulpvragen in het achterhoofd 
hebben de deelnemers uitgangsvragen geformuleerd. Deze 
uitgangsvragen vormen de kapstok van de te ontwikkelen 
richtlijn of ander kwaliteitsinstrument en het vertrekpunt 
voor het latere literatuuronderzoek. Vervolgens hebben 
de deskundigen voor het onderwerp op zich en per vraag 
aangegeven of een richtlijn het meest geschikte instrument 
is voor het onderwerp. Ten slotte hebben de deskundigen 
aandachtspunten voor implementatie benoemd en relevante 
partijen geïdentificeerd die zitting kunnen nemen in een 
toekomstige richtlijnontwikkelgroep.

ZonMw is op zoek naar wat er beter kan in de JGZ, naar 
knelpunten die verbeterd kunnen worden. Dit resulteert 
in een formulering van knelpunten die weergeeft wat 
er niet goed gaat. Maar in een eerder overleg met de 
Richtlijnadviescommissie (RAC) besloten we de knelpunten 
positief op te schrijven, om aan te geven dat dit de 
verbeteringen zijn die de deskundigen wenselijk vinden. De 
knelpunten in dit rapport gelden niet voor alle JGZ-professionals 
of in alle situaties, zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in de 
aanpak per regio of hebben JGZ-professionals niet dezelfde 
scholing gevolgd.

Door de gekozen methodiek van knelpunteninventarisatie 
en -prioritering leiden deze knelpuntenanalyses niet tot 
een volledige lijst met uitgangsvragen, maar tot een lijst 
met uitgangsvragen die door de deskundigen als meest 
belangrijk bestempeld zijn. De overige knelpunten zijn ook 
van belang. Daarnaast leidt de methodiek tot een lijst van 
breed geïnventariseerde knelpunten. Dit kunnen knelpunten 
van inhoudelijke maar ook organisatorische aard zijn. 
Organisatorische knelpunten zijn niet door een richtlijn of 
ander kwaliteitsinstrument op te lossen. Hierom hebben we dit 
type knelpunt zoveel mogelijk uit de groslijst van knelpunten 
gefilterd. Ze zijn in het verslag van de eerste bijeenkomst 
terug te vinden maar komen niet terug op de Informatiekaart. 
Tegelijkertijd zijn niet alle uitgangsvragen te beantwoorden met 
literatuuronderzoek. Sommige knelpunten gaan bijvoorbeeld 
over samenwerking. Het is prettig dat hierover wel iets 
genoemd staat in een richtlijn maar de informatie daarvoor 
zal waarschijnlijk voortkomen uit ervaring en expertise van 
betrokken organisaties en niet uit literatuur.
Gedurende het project hebben we de voortgang afgestemd met 
Mirre Hubers vanuit ZonMw. De RAC die de richtlijnontwikkeling 
inhoudelijk begeleidt en autoriseert, heeft de resultaten 
bekeken en becommentarieerd.



Deskundigen

Bij het selecteren van deskundigen lag de nadruk op 
vertegenwoordiging vanuit de JGZ aangevuld met expertise 
vanuit de wetenschap en vanuit eigen ervaring (ouders).  
Het streven was vooral te komen tot een representatieve 
afspiegeling vanuit de JGZ-praktijk. Deskundigen van alle 
JGZ-beroepsverengingen (AJN, V&VN, NVDA) en ActiZ en GGD 
GHOR Nederland en dan vooral vanuit de praktijk van de JGZ 
werden uitgenodigd. Het merendeel van de deskundigen kwam 
hierom vanuit de AJN en V&VN, zowel werkzaam in 0-4 als 4-18 
jaar, al kent niet elke regio deze onderverdeling (meer). Het 
animo van JGZ-professionals voor de onderwerpen astma en 
houding en bewegen was beperkt. Voor beide onderwerpen 
waren respectievelijk vier en zes deelnemers aangemeld vanuit 
de JGZ. Bij de ouder-kindrelatie hadden zich vanuit de JGZ tien 
deelnemers aangemeld.

Het vinden van geschikte ouders of cliëntenvertegenwoordiging 
was een uitdaging. Voor astma hebben we via het Longfonds 
een ouder gevonden. Helaas kon hij door omstandigheden 
alleen schriftelijk inbreng geven. Voor houding en bewegen 
en de ouder-kindrelatie hebben we geprobeerd om via het 
Ouderplatform van ouders&onderwijs ouders te werven. Dit 
resulteerde helaas niet in deelnemende ouders.

Afhankelijk van het onderwerp hebben we bepaald welke 
aanpalende beroepsgroepen vertegenwoordigd moesten zijn. 
In de meeste sessies is het gelukt om op deze manier tot een 
goede samenstelling te komen. Voor alle onderwerpen hebben 
we het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) benaderd 
voor deelname. Aan het onderwerp ouder-kindrelatie nam 
een huisarts deel. Aan de bijeenkomsten over astma deed 
een hoogleraar huisartsengeneeskunde mee. De Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vaardigde een 
oud-kinderarts af voor de ouder-kindrelatie. Voor de andere 
onderwerpen is het de NVK helaas niet gelukt een geschikte 
deelnemer te vinden.

In deze ronde is de werving van JGZ-professionals via het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de RAC 
verlopen. Zij hebben de JGZ-professionals uitgenodigd. De 
Argumentenfabriek heeft aanpalende expertise uitgenodigd. 
De definitieve vertegenwoordiging is te lezen in de presentielijst 
per onderwerp. De definitieve groep deskundigen is 
samengesteld in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.





Knelpuntenanalyse  
Houding en bewegen



Over deze kaart
Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling van 
een richtlijn over houding en bewegen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
De kaart geeft een overzicht van geprioriteerde knelpunten en bijbehorende 
uitgangsvragen waarop de richtlijn in elk geval antwoord moet geven. Waar 
op deze kaart wordt gesproken over jeugdigen bedoelen we kinderen en 
jongeren tot 18 jaar. Waar over ouders wordt gesproken bedoelen we 

ouders en/of verzorgers. *Dit knelpunt is geïnventariseerd maar niet 
geprioriteerd door de deskundigen. De Richtlijnadviescommissie (RAC) heeft 
het knelpunt toegevoegd aan de kaart. De knelpuntenanalyse is gemaakt 
onder begeleiding van De Argumentenfabriek op basis van twee denksessies 
met deskundigen uit de JGZ en van aanpalende zorgprofessionals. 
Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Knelpuntenanalyse 

Volgen en 
signaleren

Handelen

Knelpunten Uitgangsvragen

Houding en bewegen

JGZ-professionals willen weten welke houdings- en bewegings-
afwijkingen zij bij jeugdigen moeten signaleren en hoe.

JGZ-professionals willen weten welke bewezen effectieve 
adviezen zij moeten geven rond houding en bewegen 
per leeftijdsgroep.

Wat zijn binnen 
de JGZ knelpunten rond 

houding en bewegen en welke 
vragen moet een richtlijn 

beantwoorden?

Welke houdings- en bewegingsafwijkingen kunnen jeugdigen hebben?
Welke houdings- en bewegingsafwijkingen en verkeerde gewoontes moeten JGZ-professionals signaleren bij jeugdigen van verschillende leeftijden?
Met welke instrumenten kunnen JGZ-professionals houdings- en bewegingsafwijkingen en verkeerde gewoontes signaleren bij jeugdigen van 
verschillende leeftijden?

Welke bewezen effectieve adviezen ter preventie van houdings- en bewegingsafwijkingen moeten JGZ-professionals geven aan ouders en jeugdigen 
per leeftijdsgroep, leefstijl en culturele achtergrond?
Welke bewezen effectieve interventies voor houdings- en bewegingsafwijkingen moeten JGZ-professionals toepassen bij ouders en jeugdigen per 
leeftijdsgroep, leefstijl en culturele achtergrond?

Welke actuele en specifieke strategieën zijn effectief om ouders en jeugdigen te ondersteunen bij het veranderen van houding en bewegen?

Samenwerken
JGZ-professionals ervaren dat ouders, crèches en scholen hen 
niet weten te vinden voor advies en informatie over de gezonde 
ontwikkeling van houding en bewegen van jeugdigen.

Welke strategieën zijn effectief om ouders, crèches en scholen te adviseren en informeren over de gezonde ontwikkeling van houding en bewegen 
van jeugdigen?

JGZ-professionals willen weten wat de korte- en langetermijn-
gevolgen zijn van een verkeerde houding en verkeerd bewegen 
bij jeugdigen van verschillende leeftijden.

JGZ-professionals ervaren handelingsverlegenheid bij het 
adviseren van ouders en jeugdigen over het veranderen van 
houding en bewegen.

Wat zijn bewezen korte- en langetermijngevolgen van een verkeerde houding bij jeugdigen?
Wat zijn bewezen korte- en langetermijngevolgen van verkeerd bewegen door jeugdigen?

JGZ-professionals willen weten wat de gevolgen zijn van 
toenemend mediagebruik zoals tv, tablets en spelcomputers.*

Wat zijn bewezen gevolgen van langdurig mediagebruik voor ontwikkeling van houding en bewegen bij jeugdigen?
Welke effectieve adviezen moeten JGZ-professionals geven aan ouders en jeugdigen over mediagebruik in relatie tot houding en bewegen?

❶

❺

❻

❷

❸

❹
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Houding en bewegen

Advies voor richtlijnontwikkeling 
De deskundigen adviseren voor het onderwerp houding en 
bewegen een richtlijn te ontwikkelen. Een goed onderbouwde 
richtlijn met (verwijzing naar) praktische instrumenten 
helpt bij het werk van de JGZ. Richtlijnen worden het beste 
nageleefd, een andersoortig kwaliteitsinstrument heeft minder 
status. Er is een hoop onderzoek over houding en bewegen 
beschikbaar in buitenlandse richtlijnen en richtlijnen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het zou goed zijn als 
Nederland bij deze richtlijnen aansluit. Het onderwerp houding 
en bewegen is wel smal gedefinieerd. Wellicht is het een 
idee om afwijkende houdingen mee te nemen in een bredere 
richtlijn. Tegelijkertijd moet een richtlijn houding en bewegen 
zich vooral richten op JGZ-interventies. Voor interventies van 
andere relevante professionals zoals fysiotherapeuten, moet de 
JGZ-richtlijn verwijzen naar richtlijnen van deze beroepsgroepen.  
Deskundigen geven aan een samenvatting van een richtlijn 
prettig te vinden. Niet alle informatie is voor alle JGZ-
professionals relevant. 

Wijzigingen en toevoegingen op verzoek van de RAC
De RAC vindt het onderstaande knelpunt niet relevant omdat 
een goed gesprek voeren ook voor andere onderwerpen geldt. 
•  JGZ-professionals willen weten hoe het goede gesprek te 

voeren met ouders en jeugdigen over het veranderen van 
houding en bewegen. 

We hebben dit knelpunt als volgt herschreven (zie knelpunt 
nummer 3 op de Informatiekaart):
•  JGZ-professionals ervaren handelingsverlegenheid bij het 

adviseren van ouders en jeugdigen over het veranderen van 
houding en bewegen. 

Onderstaande knelpunten zijn geprioriteerd door de 
deskundigen. De RAC vindt de uitgangsvragen van deze twee 
knelpunten eerder aandachtspunten voor implementatie. 
Hierom staan ze niet op de Informatiekaart. 
•  Knelpunt: JGZ-professionals missen voorlichtingsmateriaal 

over wat voldoende beweging is en wat gevolgen van 
onvoldoende beweging zijn. 

•  Uitgangsvraag: Welk actueel voorlichtingsmateriaal en welke 
methodieken over gezond en voldoende bewegen kunnen 
JGZ-professionals gebruiken? 

•  Knelpunt: De JGZ geeft te weinig beleidsadvies aan 
gemeenten over het belang van een (buiten)ruimte waar 
jeugdigen worden uitgedaagd om te bewegen.    

•  Uitgangsvraag: Welke kennis en informatie kunnen JGZ-
professionals aan gemeenten aanleveren om (meer) 
betrokken te worden bij het maken van beleid rond houding 
en bewegen van jeugdigen? 

De RAC onderstreept graag de rol die toenemend mediagebruik 
speelt bij de houding en het bewegen van jeugdigen. De RAC 

heeft onderstaand knelpunt hierom aan de Informatiekaart 
toegevoegd:
•  JGZ-professionals willen weten wat de gevolgen zijn van 

toenemend mediagebruik zoals tv, tablets en spelcomputers.
Dit knelpunt is door de deskundigen niet geprioriteerd omdat 
ze dachten dat hiervoor al voldoende aandacht is, en het ook 
onder andere geprioriteerde knelpunten valt. Wel gaven ze aan 
het knelpunt een belangrijke uitdaging van de huidige tijd te 
vinden. 

Bij knelpunt 6 op de Informatiekaart heeft de RAC een 
uitgangsvraag geschrapt. Het antwoord op de vraag is hoewel 
herkenbaar, namelijk wel bekend. De uitgangsvraag luidde:
•  Wat is de rol van JGZ-professionals bij het informeren en 

adviseren van ouders, crèches en scholen over de gezonde 
ontwikkeling van houding en bewegen van jeugdigen? 

Randvoorwaarden en aandachtspunten voor ontwikkeling en 
implementatie 
•  Maak een (digitaal) overzicht van hoe richtlijnen op elkaar 

aansluiten;
•  Maak een (digitaal en printbaar) overzicht van alle adviezen 

uit de richtlijn zoals over oefeningen in houding (zo mogelijk 
met beeldmateriaal), en lever dit op met de richtlijn;

•  Geef een tijdsindicatie mee voor het bestuderen van de 
richtlijn; 

•  Sommige JGZ-organisaties implementeren richtlijnen op 
verschillende manieren;

•  Laat het JGZ-basispakket aansluiten bij de richtlijn;
•  Het is fijn om filmpjes van casuïstiek te hebben van houding 

en bewegen voor het ontwikkelen van het pluis-niet-pluis-
gevoel; 

•  Lever een powerpoint op met de richtlijn voor implementatie, 
dit werkt goed; 

•  Ontwikkel e-learning modules;
•  Overweeg een registratieprotocol. 

Relevante partijen ontwikkeling richtlijn Houding en bewegen

Werkgroep
•  Expertise vanuit de JGZ: AJN, V&VN, ActiZ, NVDA en GGD 

GHOR Nederland (kies vooral voor jonge JGZ-professionals, 
zij sluiten beter aan bij de doelgroep en dat is voor dit 
onderwerp relevant) 

•  Kinderfysiotherapeut
•  Ergotherapeut
•  Bewegingswetenschapper
•  Mensendieck-oefentherapeut
•  Huisarts
•  Kinderarts

Suggesties voor de klankbordgroep
•  (Vertegenwoordiger van) ouders
•  Sportarts
•  Sportfysioloog
•  Psycholoog
•  Expertise vanuit gemeente 



•  Expertise vanuit kinderopvang 
•  Expertise vanuit Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
• Jeugdige
• Expertise vanuit de Inspectie Kinderopvang 
• Expertise vanuit onderwijs 
• Planoloog
• Innovatieve ontwikkelaar
• Kindermeubilair-ontwikkelaar
• Expertise vanuit Veiligheid.nl 







Achtergronddocumenten 
Houding en bewegen





Knelpuntenanalyse 
Ouder-kindrelatie



Over deze kaart
Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling van 
een richtlijn over de ouder-kindrelatie met aandacht voor hechting voor de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). De kaart geeft een overzicht van geprioriteerde 
knelpunten en bijbehorende uitgangsvragen waarop de richtlijn in elk geval 
antwoord moet geven. Waar op deze kaart wordt gesproken over jeugdigen 

bedoelen we kinderen en jongeren tot 18 jaar. Waar over ouders wordt 
gesproken bedoelen we ouders en/of verzorgers. De knelpuntenanalyse 
is gemaakt onder begeleiding van De Argumentenfabriek op basis van 
twee denksessies met deskundigen uit de JGZ en van aanpalende 
zorgprofessionals. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Knelpuntenanalyse 

Volgen en 
signaleren

Handelen

Knelpunten Uitgangsvragen

Ouder-kindrelatie

JGZ-professionals willen weten wat een normale en afwijkende 
ouder-kindrelatie is, voor verschillende ontwikkelingsfases en 
culturele achtergronden.

JGZ-professionals willen weten wat ze zelf kunnen doen bij een 
verstoorde ouder-kindrelatie en wanneer te verwijzen.

JGZ-professionals hebben behoefte aan kennis over hoe ouders 
te helpen een gezonde relatie met hun kind te ontwikkelen.

Wat zijn binnen 
de JGZ knelpunten rond de 
ouder-kindrelatie en welke 
vragen moet een richtlijn 

beantwoorden?

Welke strategieën zijn effectief om ouders en jeugdigen te ondersteunen bij een verstoorde ouder-kindrelatie?
Welke effectieve interventies kunnen JGZ-professionals inzetten bij een verstoorde ouder-kindrelatie voor verschillende ontwikkelingsfases van jeugdigen?
Op basis van welke criteria moeten JGZ-professionals ouders en/of jeugdigen bij een verstoorde ouder-kindrelatie verwijzen naar de eerste- of tweedelijn?

Welke actuele kennis hebben JGZ-professionals nodig om (aanstaande) ouders en jeugdigen te ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden 
van een gezonde ouder-kindrelatie?
Met welke meetinstrumenten kunnen JGZ-professionals jeugdigen identificeren die risico lopen op een verstoorde ouder-kindrelatie?
Welke effectieve interventies kunnen JGZ-professionals inzetten bij risicogroepen om ouders te helpen een gezonde relatie met hun kind te ontwikkelen?

Met welke instrumenten kunnen JGZ-professionals een verstoorde ouder-kindrelatie tijdig signaleren?

Met welke strategieën kunnen JGZ-professionals ingaan op de interactie tussen jeugdigen met hun ouders of omgeving?
Met welke strategieën kunnen JGZ-professionals de interactie tussen jeugdigen en hun ouders of omgeving zichtbaar maken en hierop ingaan?

Samenwerken
JGZ-professionals missen afstemming met voor de ouder-
kindrelatie relevante zorgprofessionals in geval van verwijzing 
of nazorg.

Welke afspraken kunnen JGZ-professionals met voor de ouder-kindrelatie relevante zorgprofessionals maken over kennis- en informatiedeling rond 
verwijzing en nazorg?

JGZ-professionals hebben behoefte aan een set vragen om de 
ouder-kindrelatie ter sprake te brengen.

JGZ-professionals kijken vooral naar het gedrag van jeugdigen, 
en te weinig naar de interactie tussen kind en ouders, 
gezinsleden en omgeving.

Welke gevalideerde vragenlijsten kunnen JGZ-professionals tijdens een contactmoment gebruiken om de ouder-kind relatie ter sprake te brengen?
Met welke gesprekstechnieken kunnen JGZ- professionals het gesprek met ouders en jeugdigen op een goede manier voeren?

JGZ-professionals hebben behoefte aan instrumenten om een 
verstoorde ouder-kindrelatie te signaleren.

Wat zijn kenmerken van een normale ouder-kindrelatie per ontwikkelingsfase en culturele achtergrond?
Wat zijn kenmerken van een verstoorde ouder-kindrelatie per ontwikkelingsfase en culturele achtergrond?❶

❼

❺

❻

❷

❸

❹



Over deze kaart
Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de ontwikkeling van 
een richtlijn over de ouder-kindrelatie met aandacht voor hechting voor de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). De kaart geeft een overzicht van geprioriteerde 
knelpunten en bijbehorende uitgangsvragen waarop de richtlijn in elk geval 
antwoord moet geven. Waar op deze kaart wordt gesproken over jeugdigen 

bedoelen we kinderen en jongeren tot 18 jaar. Waar over ouders wordt 
gesproken bedoelen we ouders en/of verzorgers. De knelpuntenanalyse 
is gemaakt onder begeleiding van De Argumentenfabriek op basis van 
twee denksessies met deskundigen uit de JGZ en van aanpalende 
zorgprofessionals. Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Knelpuntenanalyse 

Volgen en 
signaleren

Handelen

Knelpunten Uitgangsvragen

Ouder-kindrelatie

JGZ-professionals willen weten wat een normale en afwijkende 
ouder-kindrelatie is, voor verschillende ontwikkelingsfases en 
culturele achtergronden.

JGZ-professionals willen weten wat ze zelf kunnen doen bij een 
verstoorde ouder-kindrelatie en wanneer te verwijzen.

JGZ-professionals hebben behoefte aan kennis over hoe ouders 
te helpen een gezonde relatie met hun kind te ontwikkelen.

Wat zijn binnen 
de JGZ knelpunten rond de 
ouder-kindrelatie en welke 
vragen moet een richtlijn 

beantwoorden?

Welke strategieën zijn effectief om ouders en jeugdigen te ondersteunen bij een verstoorde ouder-kindrelatie?
Welke effectieve interventies kunnen JGZ-professionals inzetten bij een verstoorde ouder-kindrelatie voor verschillende ontwikkelingsfases van jeugdigen?
Op basis van welke criteria moeten JGZ-professionals ouders en/of jeugdigen bij een verstoorde ouder-kindrelatie verwijzen naar de eerste- of tweedelijn?

Welke actuele kennis hebben JGZ-professionals nodig om (aanstaande) ouders en jeugdigen te ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden 
van een gezonde ouder-kindrelatie?
Met welke meetinstrumenten kunnen JGZ-professionals jeugdigen identificeren die risico lopen op een verstoorde ouder-kindrelatie?
Welke effectieve interventies kunnen JGZ-professionals inzetten bij risicogroepen om ouders te helpen een gezonde relatie met hun kind te ontwikkelen?

Met welke instrumenten kunnen JGZ-professionals een verstoorde ouder-kindrelatie tijdig signaleren?

Met welke strategieën kunnen JGZ-professionals ingaan op de interactie tussen jeugdigen met hun ouders of omgeving?
Met welke strategieën kunnen JGZ-professionals de interactie tussen jeugdigen en hun ouders of omgeving zichtbaar maken en hierop ingaan?

Samenwerken
JGZ-professionals missen afstemming met voor de ouder-
kindrelatie relevante zorgprofessionals in geval van verwijzing 
of nazorg.

Welke afspraken kunnen JGZ-professionals met voor de ouder-kindrelatie relevante zorgprofessionals maken over kennis- en informatiedeling rond 
verwijzing en nazorg?

JGZ-professionals hebben behoefte aan een set vragen om de 
ouder-kindrelatie ter sprake te brengen.

JGZ-professionals kijken vooral naar het gedrag van jeugdigen, 
en te weinig naar de interactie tussen kind en ouders, 
gezinsleden en omgeving.

Welke gevalideerde vragenlijsten kunnen JGZ-professionals tijdens een contactmoment gebruiken om de ouder-kind relatie ter sprake te brengen?
Met welke gesprekstechnieken kunnen JGZ- professionals het gesprek met ouders en jeugdigen op een goede manier voeren?

JGZ-professionals hebben behoefte aan instrumenten om een 
verstoorde ouder-kindrelatie te signaleren.

Wat zijn kenmerken van een normale ouder-kindrelatie per ontwikkelingsfase en culturele achtergrond?
Wat zijn kenmerken van een verstoorde ouder-kindrelatie per ontwikkelingsfase en culturele achtergrond?❶
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Ouder-kindrelatie 

Advies voor richtlijnontwikkeling 
De deskundigen adviseren om een richtlijn te ontwikkelen voor 
het onderwerp ouder-kindrelatie met aandacht voor hechting. 
Startpunt hierbij moet zijn een heldere definitie van wat ouder-
kindrelatie precies is en hoe hechting hiervan een onderdeel is. 
De richtlijn moet gaan over wat een gezonde ouder-kindrelatie 
is en hoe JGZ-professionals ouders hierin kunnen stimuleren, 
en verstoringen in de relatie kunnen voorkomen en signaleren. 
Een richtlijn voor de ouder-kindrelatie lijkt verstandig, maar 
koppel die vooral aan de richtlijn voor de Jeugdhulp en 
Jeugdbescherming Vroegtijdige signalering van problematische 
gehechtheid. Het onderwerp van de ouder-kindrelatie ligt dicht 
tegen het onderwerp psychosociale ontwikkeling aan. Waak 
ervoor dat er niet te veel richtlijnen komen. 

Randvoorwaarden en aandachtspunten voor ontwikkeling en 
implementatie 
• Verwijs in de richtlijnen naar bestaande aanpalende 
richtlijnen binnen de JGZ en naar die van andere disciplines;
• Onderzoek of een richtlijn gekoppeld kan worden aan de 
richtlijn voor andere geboortezorgprofessionals of maak een 
multidisciplinaire richtlijn;
• Denk na over hoe en wat de JGZ over een richtlijn ouder-
kindrelatie naar ouders communiceert; 
• JGZ-professionals hebben behoefte aan training in technieken 
hoe het gesprek te voeren met ouders over de ouder-kindrelatie 
(verschillende culturele achtergronden, ouders die zelf 
problemen hebben met hechting, ouders van kinderen met 
bijvoorbeeld autisme);
• Organiseer scholing in toepassing van de richtlijn;
• Ontwikkel e-learning modules;
• Video-home-training kan helpen bij het herkennen van 
signalen;
• Neem een voorbeeld aan NHG: bij een nieuwe richtlijn is 
individuele scholing beschikbaar, een brief om patiënten te 
informeren en scholing in groepen.

Relevante partijen ontwikkeling richtlijn Ouder-kindrelatie

Werkgroep
•  Expertise vanuit de JGZ: AJN, V&VN, ActiZ, NVDA en GGD 

GHOR Nederland 
• Expertise vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
• Huisarts
• Kinderarts 
• Verloskundige 
• Expertise vanuit kraamcentrum 
• Expertise vanuit het NIP, sectie Het Jonge Kind
•  Ouder-kindrelatiedeskundige zoals Paulien Kuipers, Marja 

Rexwinkel, Eva van Meeuwen of Nelleke Polderman 
• Kinderpsycholoog 

Suggesties voor de klankbordgroep 
• (Vertegenwoordiger van) ouders
• Gedragsdeskundige

• Expertise vanuit onderwijs of kinderopvang
• Systeemtherapeut
• (Kinder)psychiater 
• Pedagoog
• Maatschappelijk werker





Achtergronddocumenten 
Ouder-kindrelatie 





Knelpuntenanalyse 
Astma



Over deze kaart
Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de herziening van 
de richtlijn Astma voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De kaart geeft een 
overzicht van geprioriteerde knelpunten en bijbehorende uitgangsvragen 
waarop de richtlijn in elk geval antwoord moet geven. Waar op deze kaart wordt 
gesproken over jeugdigen bedoelen we kinderen en jongeren tot 18 jaar. 
Waar over ouders wordt gesproken bedoelen we ouders en/of verzorgers. 

*Dit knelpunt is herschreven op verzoek van de Richtlijnadviescommissie (RAC). 
De knelpuntenanalyse is gemaakt onder begeleiding van De Argumentenfabriek 
op basis van twee denksessies met deskundigen uit de JGZ en van aanpalende 
zorgprofessionals. 
Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Knelpuntenanalyse 

Volgen en 
signaleren

Handelen

Knelpunten Uitgangsvragen

Astma

JGZ-professionals hebben behoefte aan actuele kennis over het 
effect van roken en borstvoeding op astma-ontwikkeling.

JGZ-professionals constateren dat hun inzet om roken 
en de gevolgen voor astma-ontwikkeling bij jeugdigen 
onder de aandacht te brengen bij ouders tot weinig 
resultaat leidt.*

JGZ-professionals missen kennis over de relatie tussen 
astma en omgeving, zoals binnenmilieu en fijnstof.

JGZ-professionals willen weten welke bewezen effectieve 
adviezen rond astma zij zelf kunnen geven en wanneer te 
verwijzen.

Wat zijn binnen 
de JGZ knelpunten rond 
astma en welke vragen 

moet een richtlijn 
beantwoorden?

Welke actuele kennis over het effect van roken op de (ontwikkeling van de) luchtwegen van het (ongeboren) kind moeten JGZ-professionals hebben?
Welke actuele kennis over de relatie tussen borstvoeding en astma-ontwikkeling moeten JGZ-professionals hebben?
Hoe kunnen JGZ-organisaties ervoor zorgen dat JGZ-professionals actuele kennis opdoen en deze onderhouden?

Met welke actuele instrumenten kunnen JGZ-professionals ouders bewust maken van de gevolgen van roken voor hun kind?
Welke strategieën zijn effectief bij het voorlichten van ouders over de schadelijke effecten van roken op hun (ongeboren) kind?
Wanneer (zowel contactmoment als leeftijd) moeten JGZ-professionals ouders en kind informeren over de schadelijke effecten van roken?

Welke actuele kennis over de relatie tussen astma en de omgeving moeten JGZ-professionals minimaal hebben?
Bij wie kunnen JGZ-professionals terecht bij vragen rondom astma en de omgeving?

Welke bewezen effectieve adviezen over astma kunnen JGZ-professionals geven aan ouders en jeugdigen (per leeftijdscategorie)?
Op basis van welke criteria moeten JGZ-professionals jeugdigen met astma(tische klachten) verwijzen naar de eerste- of tweedelijn?

Welke informatie hebben JGZ-professionals van andere zorgprofessionals nodig over inhoud van de astmabehandeling en vervolgstappen?
Welke afspraken kunnen JGZ-professionals met andere zorgprofessionals maken over kennis- en informatiedeling rond verwijzing, psychosociale 
begeleiding en nazorg van jeugdigen met astma(tische klachten)?

Samenwerken
JGZ-professionals missen afstemming met andere 
zorgprofessionals in geval van verwijzing of nazorg.

❶

❹

❷

❺

❸



Over deze kaart
Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor de herziening van 
de richtlijn Astma voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De kaart geeft een 
overzicht van geprioriteerde knelpunten en bijbehorende uitgangsvragen 
waarop de richtlijn in elk geval antwoord moet geven. Waar op deze kaart wordt 
gesproken over jeugdigen bedoelen we kinderen en jongeren tot 18 jaar. 
Waar over ouders wordt gesproken bedoelen we ouders en/of verzorgers. 

*Dit knelpunt is herschreven op verzoek van de Richtlijnadviescommissie (RAC). 
De knelpuntenanalyse is gemaakt onder begeleiding van De Argumentenfabriek 
op basis van twee denksessies met deskundigen uit de JGZ en van aanpalende 
zorgprofessionals. 
Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Knelpuntenanalyse 

Volgen en 
signaleren

Handelen

Knelpunten Uitgangsvragen

Astma

JGZ-professionals hebben behoefte aan actuele kennis over het 
effect van roken en borstvoeding op astma-ontwikkeling.

JGZ-professionals constateren dat hun inzet om roken 
en de gevolgen voor astma-ontwikkeling bij jeugdigen 
onder de aandacht te brengen bij ouders tot weinig 
resultaat leidt.*

JGZ-professionals missen kennis over de relatie tussen 
astma en omgeving, zoals binnenmilieu en fijnstof.

JGZ-professionals willen weten welke bewezen effectieve 
adviezen rond astma zij zelf kunnen geven en wanneer te 
verwijzen.

Wat zijn binnen 
de JGZ knelpunten rond 
astma en welke vragen 

moet een richtlijn 
beantwoorden?

Welke actuele kennis over het effect van roken op de (ontwikkeling van de) luchtwegen van het (ongeboren) kind moeten JGZ-professionals hebben?
Welke actuele kennis over de relatie tussen borstvoeding en astma-ontwikkeling moeten JGZ-professionals hebben?
Hoe kunnen JGZ-organisaties ervoor zorgen dat JGZ-professionals actuele kennis opdoen en deze onderhouden?

Met welke actuele instrumenten kunnen JGZ-professionals ouders bewust maken van de gevolgen van roken voor hun kind?
Welke strategieën zijn effectief bij het voorlichten van ouders over de schadelijke effecten van roken op hun (ongeboren) kind?
Wanneer (zowel contactmoment als leeftijd) moeten JGZ-professionals ouders en kind informeren over de schadelijke effecten van roken?

Welke actuele kennis over de relatie tussen astma en de omgeving moeten JGZ-professionals minimaal hebben?
Bij wie kunnen JGZ-professionals terecht bij vragen rondom astma en de omgeving?

Welke bewezen effectieve adviezen over astma kunnen JGZ-professionals geven aan ouders en jeugdigen (per leeftijdscategorie)?
Op basis van welke criteria moeten JGZ-professionals jeugdigen met astma(tische klachten) verwijzen naar de eerste- of tweedelijn?

Welke informatie hebben JGZ-professionals van andere zorgprofessionals nodig over inhoud van de astmabehandeling en vervolgstappen?
Welke afspraken kunnen JGZ-professionals met andere zorgprofessionals maken over kennis- en informatiedeling rond verwijzing, psychosociale 
begeleiding en nazorg van jeugdigen met astma(tische klachten)?

Samenwerken
JGZ-professionals missen afstemming met andere 
zorgprofessionals in geval van verwijzing of nazorg.
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Astma

Advies voor richtlijnontwikkeling 
De deskundigen adviseren voor het onderwerp astma de 
huidige richtlijn te herzien. Zij geven als belangrijkste reden 
hiervoor de verouderde informatie uit de huidige richtlijn. In de 
huidige richtlijn is het stroomdiagram behulpzaam en praktisch 
in gebruik. 

Randvoorwaarden en aandachtspunten voor ontwikkeling en  
implementatie 
•  Maak een samenvatting van de richtlijn, dit is handig bij 

het implementeren van de richtlijn. Zonder samenvatting 
lezen sommige mensen de richtlijn helemaal niet. Een 
samenvatting is ook voor buitenstaanders handig om snel te 
kunnen zien waar de JGZ mee bezig is;

•  Voeg bij de richtlijn ook (actuele) e-learning toe; iedere 
JGZ-professional moet dit doen. Iedereen heeft dan dezelfde 
kennis. De JGZ-professionals bevelen aan om dit verplicht te 
maken voor alle JGZ-professionals;

•  Verwijs in de richtlijn naar andere richtlijnen die relevant 
kunnen zijn voor bepaalde onderdelen. Bij de relatie tussen 
roken en astma-ontwikkeling is het bijvoorbeeld goed te 
verwijzen naar de richtlijn Preventie wiegendood. En bij de 
relatie tussen borstvoeding en astma-ontwikkeling de richtlijn 
Borstvoeding.  

•  Laat de JGZ-richtlijn aansluiten op de NHG-standaard. Nu 
leiden de NHG-standaard en JGZ-richtlijn tot verschillende 
adviezen van de JGZ en huisartsen, zoals over huisdieren;

•  Kijk voor het digitaal ontsluiten van de richtlijn eens bij 
het NHG. De NHG-richtlijn Astma (voor volwassenen) heeft 
een handig uitklapmenu waarmee informatie wel of niet 
zichtbaar is en op die manier te printen is;

•  Zorg dat informatie voor ouders en jeugdigen makkelijk 
beschikbaar is voor JGZ-professionals én ouders. Anders gaan 
mensen ‘shoppen’ op internet en komen ze met verschillende 
informatie bij de JGZ. Ontwikkel twee websites die op elkaar 
aansluiten; een voor ouders en een voor professionals. 
Een website voor ouders waar de JGZ-professional naar 
kan verwijzen (‘ik heb nu X verteld, op de website staat 
dit nogmaals uitgelegd’); en een website met e-learning 
modules waarmee JGZ-professionals aan de slag kunnen;

•  Voeg in de richtlijn ook een indicatie toe van de kosten die 
JGZ-organisaties maken als ze bepaalde onderdelen uit de 
richtlijn implementeren. 

Wijzigingen op verzoek van de RAC
De RAC herkende zich niet in het onderstaande knelpunt: 
•  JGZ-professionals geven weinig aandacht aan het roken 

van ouders en de gevolgen voor astma-ontwikkeling voor 
jeugdigen. 

We hebben dit knelpunt als volgt herschreven (zie knelpunt 
nummer 4 op de Informatiekaart):
•  JGZ-professionals constateren dat hun inzet om roken en de 

gevolgen voor astma-ontwikkeling bij jeugdigen onder de 
aandacht te brengen bij ouders tot weinig resultaat leidt. 

Relevante partijen ontwikkeling richtlijn Astma

Werkgroep
•  Expertise vanuit de JGZ: AJN, V&VN, ActiZ, NVDA en GGD 

GHOR Nederland 
• (Astma)kinderverpleegkundige 
• Huisarts
• Kinderarts 
• Expertise vanuit Trimbos Instituut
• JGZ-implementatiedeskundige 

Suggesties voor de klankbordgroep
•  (Vertegenwoordiger van) ouders (bijvoorbeeld via het 

Longfonds) 
• Longarts
• Allergoloog
• Fysiotherapeut
• Verloskundige
• Expertise vanuit onderwijs of kinderopvang
•  Gezondheidsexperts, zoals epidemioloog, expertise vanuit 

RIVM en/of klimaatexpert





Achtergronddocumenten 
Astma





Bijlage I
Enquête


