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In Rotterdam-Rijnmond volgen 40.000 jongeren een mbo-opleiding. Met de meeste van deze 

jongeren gaat het goed, maar vooral op de niveaus 1 en 2 is de uitval zeer hoog; 30 tot 40%. 

Verschillende onderzoeken geven aan dat het merendeel van deze studenten te maken heeft 

met ernstige problematiek. Om hier iets aan te doen is de interventie Your Health ontwikkeld.

De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in het opzetten 
van een zorgstructuur op het mbo. In de huidige situatie moet 
een jongere eerst door de zorgstructuur van de school  worden 
‘opgepikt’ voordat zorg kan starten. Vaak is er dan al sprake 
van langdurig verzuim en zijn er al grote achterstanden in het 
onderwijs opgelopen. 

Met de interventie Your Health zet CJG Rijnmond in op het  
signaleren van ernstige problematiek om uiteindelijk een bij-
drage te leveren aan het terugdringen van het percentage 
vroegtijdig schoolverlaten. 

De interventie
In 2012 heeft CJG Rijnmond in samenwerking met het  
Erasmus Medisch Centrum (EMC) en de gemeente Rotterdam  
de interventie Your Health ontwikkeld, geïmplementeerd en 
geëvalueerd. Dit mede met behulp van de subsidieronde 
Vernieuwing JGZ praktijk vanuit ZonMw. Alle studenten van 
niveau 1 en 2 die deelnamen aan het onderzoek, in totaal 
584, hebben aan het begin van het schooljaar een algemene 
vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst geeft een indruk van de 
situatie van de jongere. Het gaat hierbij om vragen over ge-
zondheid, leefstijl, school- en thuissituatie. 280 jongeren 

zaten in de interventiegroep en zijn uitgenodigd voor een  
consult bij de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit gesprek ge-
bruikte de jeugdverpleegkundige de Zelfredzaamheid-Matrix 
als middel om een inschatting te maken van de situatie. Af-
hankelijk daarvan heeft de jeugdverpleegkundige zo nodig een 
passend vervolgtraject ingezet. De controlegroep ontving geen 
zorg van de jeugdverpleegkundige. Beide groepen vulden de 
vragenlijst in bij de start van het onderzoek en na zes maanden.

Problematiek waar jongeren onder andere 
mee te maken kunnen krijgen:

•	 schulden;
•	 overmatig genotmiddelengebruik;
•	 tienerzwangerschappen;
•	 zorgtaken voor familie;
•	 gezondheidsproblemen;
•	 gedragsstoornissen;
•	 huisvestingsproblemen;
•	 psychosociale problemen.



De Zelfredzaamheid-Matrix
De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee 
behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (open-
bare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en 
gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van 
hun klanten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. 

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene 
levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Deze dage-
lijkse levensverrichtingen hebben betrekking op verschillende 
domeinen. Zo moeten in het dagelijks leven verrichtingen 
uitgevoerd worden om in een inkomen te voorzien, lichamelijk 
en geestelijk gezond te blijven of een steunend sociaal netwerk 
te onderhouden.

De mate van zelfredzaamheid is een uitkomst van persoons-
kenmerken zoals vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie 
en omgevingskenmerken zoals cultuur, economie en infrastruc-
tuur, die een persoon in meer of mindere mate in staat stellen 
om (zelf) in basale levensbehoeften te voorzien.

Resultaten onderzoek 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de studenten 
het contact met de jeugdverpleegkundige erg waarderen. Zij 
geven hiervoor gemiddeld een 8,8 als rapportcijfer. Daarnaast 
wordt veel problematiek gesignaleerd tijdens de gesprekken 
met de jeugdverpleegkundige, ruim 40% van de jongeren die 
problemen hebben zijn door de jeugdverpleegkundige doorver-
wezen. De problematiek van de jongeren in de interventie- en 
controlegroep verschilt niet van elkaar bij de nameting (na zes 
maanden). Jongeren in de interventiegroep hebben bij de na-
meting vaker aangegeven, in verband met problemen, contact 
te hebben gehad met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
dan jongeren in de controlegroep.

Ontwikkeling modulair aanbod
CJG Rijnmond wil de aansluiting op het mbo graag intensive-
ren. Daarom ontwikkelen we een modulair aanbod, waarin de 

werkwijze van de interventie Your Health een onderdeel is. Eén 
van de uitgangspunten van deze modulaire opbouw is dat ie-
der onderwijs een andere behoefte heeft aan zorg vanuit het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door de diversiteit in de 
zorgstructuren die zijn opgezet binnen de scholen.

Meer informatie
Voor vragen of informatie over de interventie Your Health of 
over de ontwikkeling van het modulaire aanbod kunt u contact 
opnemen met CJG Rijnmond via:

1) www.zelfredzaamheidmatrix.nl

010 - 44 44 600

info@cjgrijnmond.nl

www.cjgrijnmond.nl

De Zelfredzaamheid-Matrix heeft elf domeinen  
waarop de mate van zelfredzaamheid wordt 
beoordeeld, namelijk:

1. financiën;
2. dagbesteding;
3. huisvesting;
4. huiselijke relaties;
5. geestelijke gezondheid;
6. lichamelijke gezondheid;
7. verslaving;
8. activiteiten dagelijks leven;
9. sociaal netwerk; 
10. maatschappelijke participatie;
11. justitie. 

Dit zijn de noodzakelijke gebieden die in ieder volwassen 
persoon (in de Nederlandse samenleving) bepalend zijn 
voor de effectiviteit, productiviteit en kwaliteit van leven1.


