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Inleiding:	  
In	  dit	  document	  wordt	  verslag	  gelegd	  van	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  “Impact	  en	  uitvoerbaarheid	  
van	  taakherschikking	  van	  arts	  naar	  verpleegkundige	  binnen	  de	  JGZ	  0-‐4.”	  
	  
Aanleiding	  	  
In	  Nederland	  doen	  zich	  verschillende	  ontwikkelingen	  voor	  die	  vragen	  om	  een	  andere	  inrichting	  van	  de	  
Jeugdgezondheidszorg	  (JGZ).	  Ten	  eerste	  heeft	  de	  JGZ	  te	  maken	  met	  een	  veranderende	  vraag	  van	  de	  
klant	  met	  meer	  aandacht	  voor	  psychosociale	  problematiek,	  ten	  tweede	  veranderen	  door	  opleiding	  
competenties	  van	  medewerkers.	  Veel	  artsen	  zijn	  opgeleid	  tot	  jeugdarts	  en	  hebben	  in	  hun	  opleiding	  
nieuwe	  vaardigheden	  opgedaan,	  maar	  voeren	  hun	  werk	  nog	  op	  dezelfde	  wijze	  uit	  als	  voorheen.	  
Tenslotte	  maakt	  de	  JGZ	  vanaf	  2011	  in	  elke	  gemeente	  deel	  uit	  van	  een	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  
waarin	  verschillende	  organisaties	  samenwerken	  om	  ouders	  en	  jongeren	  te	  ondersteunen	  in	  hun	  
vragen	  rondom	  opgroeien	  en	  opvoeden.	  De	  dienstverlening	  van	  de	  JGZ	  is	  temidden	  van	  deze	  
ontwikkelingen	  niet	  essentieel	  veranderd.	  

Doel	  
Icare	  JGZ	  ontwikkelde	  deze	  pilot	  om	  de	  inrichting	  van	  de	  JGZ	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
Centra	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin(CJG),	  bij	  competenties	  van	  jeugdartsen	  en	  bij	  de	  toegenomen	  aandacht	  
voor	  psychosociale	  problematiek.	  Het	  begeleidend	  onderzoek	  richtte	  zich	  op	  haalbaarheid	  van	  
taakherschikking	  in	  de	  JGZ.	  

Werkwijze	  
In	  twee	  teams	  met	  ruim	  3500	  kinderen	  van	  0	  tot	  4	  jaar	  in	  zorg	  zijn	  13	  verpleegkundigen	  opgeleid	  om	  
bij	  gezonde	  kinderen	  vanaf	  twee	  maanden	  de	  standaard	  consulten	  uit	  te	  voeren.	  Bij	  elk	  kind	  is	  aan	  de	  
hand	  van	  bepaalde	  criteria	  een	  afweging	  gemaakt	  door	  arts	  en	  verpleegkundige	  of	  het	  kind	  na	  de	  
leeftijd	  van	  1	  maand	  door	  de	  verpleegkundige	  gevolgd	  zou	  worden	  of	  door	  arts	  en	  verpleegkundige	  
afwisselend.	  De	  arts	  fungeerde	  als	  coach,	  bepaalde	  beleid	  bij	  afwijkingen,	  zag	  kinderen	  opindicatie	  en	  
ontwikkelde	  met	  andere	  collega’s	  samen	  nieuwe	  taken.	  

Onderzoeksopzet	  
Voor	  het	  effect	  van	  taakherschikking	  zijn	  pilot-‐	  en	  controleteams	  met	  elkaar	  vergeleken	  in	  een	  voor-‐	  
en	  nameting.	  	  Hiermee	  is	  een	  kwantitatief	  beeld	  verkregen	  van	  veranderingen	  in	  soort	  en	  aantal	  
consulten,	  afwijkende	  bevindingen	  en	  verwijzingen.	  Ook	  is	  de	  mening	  van	  ouders,	  competenties	  van	  
verpleegkundigen	  en	  artsen,	  takenpakket	  van	  de	  arts	  en	  beleving	  van	  werknemers	  in	  de	  pilot	  gemeten.	  

Dataverzameling	  en	  -‐analyse	  
Data	  over	  soort	  en	  aantal	  consulten,	  afwijkende	  bevindingen	  en	  verwijzingen	  zijn	  verzameld	  uit	  het	  
JGZ	  dossier.	  Voor	  het	  volgen	  van	  competenties	  van	  artsen	  en	  verpleegkundigen	  zijn	  vragenlijsten	  
gebruikt.	  Focusgroepinterviews	  gaven	  een	  kwalitatief	  beeld	  van	  de	  ervaringen	  van	  ouders	  en	  
medewerkers	  met	  de	  werkwijze.	  
Waar	  van	  toepassing	  is	  het	  verloop	  in	  de	  tijd	  geanalyseerd.	  
	  

Leeswijzer	  
In	  de	  hierna	  volgende	  hoofdstukken	  worden	  de	  vraagstellingen	  benoemd	  en	  een	  voor	  een	  
beantwoord.	  Per	  vraag	  zijn	  een	  conclusie	  en	  aanbevelingen	  geformuleerd.	  Deze	  zijn	  aan	  het	  eind	  van	  
het	  document	  nog	  eens	  samengevat.	  
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De	  vraagstellingen,	  zoals	  geformuleerd	  in	  het	  projectvoorstel	  
1. Wat	  is	  het	  effect	  van	  taakherschikking	  van	  arts	  naar	  verpleegkundige	  op	  de	  uitvoering	  van	  de	  

contactmomenten	  JGZ	  0-‐4	  jaar	  in	  vergelijking	  met	  reguliere	  uitvoering,	  gemeten	  aan	  de	  hand	  
van	  de	  volgende	  uitkomstmaten:	  

a. Percentage	  kinderen,	  gedelegeerd	  naar	  de	  verpleegkundige	  
b. Aard,	  aantal	  en	  uitvoerder	  van	  de	  consulten,	  aantal	  consultaties	  van	  verpleegkundige	  

bij	  arts	  
c. Continuïteit	  van	  zorg	  in	  persoon	  
d. Aantal	  gevonden	  afwijkingen	  hart,	  heupen,	  visus,	  groei	  en	  ontwikkeling	  
e. Aantal	  verwijzingen	  n.a.v.	  gevonden	  afwijkingen	  

2. Wat	  is	  de	  mening	  van	  ouders	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze	  van	  de	  JGZ?	  
3. Welke	  nieuwe	  taken/rollen	  	  ontwikkelen	  de	  artsen?	  
4. Welke	  competenties	  verwerven	  de	  verpleegkundigen	  tijdens	  de	  scholing?	  
5. Hoe	  ervaren	  medewerkers	  de	  nieuwe	  werkwijze?	  
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Ad	  vraag	  1a.	  Toewijzingspercentages:	  

Gemiddelde:	  
Het	  overall	  toewijzingspercentage	  aan	  het	  pilotschema	  ligt	  op	  71%	  (artsen	  71%,	  verpleegkundigen	  
76%).	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  van	  alle	  kinderen	  in	  zorg	  bij	  de	  teams,	  in	  de	  leeftijd	  0-‐4	  jaar,	  71	  %	  is	  
ingepland	  in	  het	  pilotschema	  en	  voor	  alle	  reguliere	  consulten	  naar	  de	  verpleegkundige	  gaat.	  
Uitzondering	  is	  het	  eenmaands	  consult,	  dat	  wordt	  standaard	  door	  de	  arts	  uitgevoerd.	  

Onderlinge	  verschillen:	  
Vanaf	  het	  begin	  vallen	  twee	  verschillen	  op.	  Ten	  eerste	  ligt	  het	  toewijzingspercentage	  bij	  de	  
verpleegkundigen	  hoger	  dan	  bij	  
artsen.	  Dit	  is	  goed	  te	  verklaren:	  
de	  verpleegkundige	  baseert	  
haar	  oordeel	  op	  anamnese	  en	  
inspectie,	  de	  arts	  haalt	  nog	  
extra	  informatie	  uit	  het	  
lichamelijk	  onderzoek	  tijdens	  
het	  eenmaands	  onderzoek.	  Dit	  
kan	  leiden	  tot	  de	  ontdekking	  
van	  medisch	  relevante	  redenen	  
om	  een	  kind	  regulier	  te	  willen	  
zien.	  Opvallend	  is	  wel	  dat	  de	  
verschillen	  tussen	  arts	  en	  
verpleegkundige	  in	  team	  A	  
groter	  zijn	  dan	  in	  team	  B.	  (In	  A	  
is	  het	  verschil	  in	  percentage	  
toewijzing	  aan	  pilot	  tussen	  arts	  
en	  9%,	  	  in	  B	  3%)	  
Het	  tweede	  verschil	  is	  dat	  team	  B	  veel	  meer	  kinderen	  aan	  het	  pilotschema	  toewijst	  dan	  team	  A.	  Het	  
gemiddelde	  percentage	  van	  team	  B	  is	  77%,	  van	  team	  A	  	  is	  dat	  60%.	  Een	  mogelijke	  verklaring	  hiervan	  
is	  verschil	  in	  persoonlijkheid.	  De	  artsen	  van	  team	  A	  hebben	  de	  neiging	  kinderen	  langer	  bij	  zich	  te	  
houden	  in	  het	  reguliere	  schema,	  zien	  meer	  een	  verantwoordelijkheid	  bij	  zichzelf	  liggen,	  waar	  de	  artsen	  
van	  team	  B	  het	  gemakkelijker	  lijken	  te	  vinden	  de	  verantwoordelijkheid	  te	  delen	  en	  te	  vertrouwen	  op	  
hun	  verpleegkundige	  collega.	  
In	  grafiek	  1	  wordt	  per	  discipline	  in	  elk	  team	  weergegeven	  wat	  het	  percentage	  kinderen	  is	  wat	  wordt	  
toegewezen	  aan	  het	  pilotschema.	  

Trend	  in	  toewijzing:	  
Ook	  hierin	  zien	  we	  verschillen.	  Op	  
basis	  van	  eerder	  verrichte	  
onderzoeken	  rondom	  een	  pilot	  met	  
Nurse	  Practitioners	  in	  de	  JGZ	  in	  
Groningen1	  is	  een	  inschatting	  gemaakt	  
van	  een	  realistisch	  te	  	  	  verwachten	  
toewijzingspercentage	  naar	  het	  
pilotschema.	  Dit	  is	  geschat	  op	  75%.	  In	  
team	  B	  is	  dit	  percentage	  bij	  aanvang	  
hoog,	  fluctueert	  dan	  en	  stabiliseert	  na	  
een	  geleidelijke	  daling	  net	  boven	  de	  
70%.	  In	  team	  A	  begint	  het	  
toewijzingspercentage	  op	  hetzelfde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Inzet van Nurse Practitioners op het consultatiebureau, Mw drs D Kuiper et al., Noordelijk Centrum voor 
Gezondheidsvraagstukken, sectie Toegepast Onderzoek, (UMCG)Februari 2007 
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niveau	  als	  in	  B,	  om	  daarna	  te	  dalen	  
tot	  in	  juli	  2011	  het	  laagste	  punt	  
bereikt	  wordt.	  Vervolgens	  is	  een	  
stijging	  zichtbaar.	  Dit	  wordt	  
weergegeven	  in	  de	  grafieken	  2	  en	  3.	  	  
Hierin	  is	  ook	  zichtbaar	  dat	  de	  
eindconclusie	  vrijwel	  de	  lijn	  van	  de	  
arts	  volgt.	  Deze	  lijn	  zit	  iets	  lager.	  
Blijkbaar	  wordt	  bij	  verschil	  van	  
inzicht	  de	  voorzichtige	  kant	  
gekozen.	  	  
	  
Als	  je	  per	  discipline	  de	  trend	  in	  
toewijzingspercentage	  vergelijkt	  
tussen	  beide	  teams,	  dan	  wordt	  
zichtbaar	  dat	  beide	  lijnen	  naar	  
elkaar	  toe	  bewegen	  (zie	  grafiek	  4	  
en	  5).	  Dat	  is	  onder	  andere	  te	  verklaren	  door	  het	  proces	  wat	  plaats	  heeft	  gevonden	  tijdens	  de	  pilot,	  
waarbij	  steeds	  opnieuw	  onderling	  werd	  gesproken	  over	  de	  toewijzingscriteria,	  en	  hoe	  die	  toe	  te	  
passen,	  maar	  ook	  over	  onderling	  vertrouwen	  in	  de	  vaardigheden	  van	  de	  ander,	  over	  los	  durven	  laten,	  
over	  verantwoordelijkheid	  durven	  nemen.	  	  
	  

	  
	  

Aantallen	  toewijzingen	  en	  wijzigingen:	  
De	  populatie	  van	  team	  B	  is	  ongeveer	  twee	  keer	  zo	  groot	  als	  die	  van	  team	  A	  (n=	  2480	  resp.	  1175)	  Toch	  
heeft	  team	  A	  in	  de	  periode	  augustus	  2011	  tm	  maart	  2012	  net	  zoveel	  toewijzingen	  gedaan	  als	  team	  B,	  
bij	  kinderen	  jonger	  dan	  1	  jaar.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  team	  A	  kinderen	  vaker	  laat	  wijzigen	  van	  regulier	  naar	  
pilot	  of	  terug.	  Dit	  blijkt	  inderdaad	  het	  geval:	  team	  A	  geeft	  20	  procent	  van	  de	  kinderen	  (n=235)	  een	  
tweede,	  derde	  of	  vierde	  toewijzing,	  team	  B	  doet	  dit	  bij	  7,7	  procent	  (n=191).	  	  
Kijkend	  naar	  alleen	  de	  eerste	  toewijzing	  op	  zuigelingenleeftijd	  zit	  team	  A	  lager	  dan	  team	  B,	  zeker	  de	  
arts.	  In	  A	  worden	  meer	  kinderen	  eerst	  toegewezen	  aan	  het	  reguliere	  schema	  en	  gaan	  dan	  later	  naar	  
het	  pilotschema.	  Ook	  wordt	  vaker	  tussendoor	  een	  kind	  tijdelijk	  even	  weer	  in	  het	  reguliere	  schema	  
gezet.	  	  

Conclusie:	  
De	  inschatting	  vooraf	  dat	  ongeveer	  75%	  van	  kinderen	  in	  het	  pilotschema	  en	  dus	  vooral	  bij	  de	  
verpleegkundige	  geplaatst	  konden	  worden	  blijkt	  ongeveer	  te	  kloppen.	  Belangrijk	  is	  de	  constatering	  
dat	  er	  verschil	  zit	  tussen	  beide	  teams,	  mogelijk	  te	  verklaren	  vanuit	  een	  verschillende	  mate	  van	  
vertrouwen.	  (zowel	  vertrouwen	  van	  de	  arts	  in	  de	  verpleegkundige	  als	  van	  beide	  disciplines	  in	  zichzelf)	  	  

Aandachtspunten	  bij	  implementatie:	  
Bovengenoemde	  verschillen	  zullen	  zich	  ook	  voordoen	  bij	  andere	  teams	  waar	  implementatie	  plaats	  
vindt.	  Dat	  hierop	  gestuurd	  kan	  worden	  blijkt	  uit	  het	  gegeven	  dat	  de	  curven	  van	  beide	  teams	  naar	  
elkaar	  toe	  bewegen,	  overigens	  zonder	  elkaar	  blijvend	  te	  raken.	  	  

0%	  
20%	  
40%	  
60%	  
80%	  
100%	  

Pig	  4:	  Percentage	  kinderen	  door	  de	  arts	  
toegewezen	  aan	  pilotschema	  

arts	  team	  A	  

arts	  team	  B	   0%	  
20%	  
40%	  
60%	  
80%	  
100%	  

Pig	  5:	  Percentage	  kinderen	  door	  de	  vpk	  
toegewezen	  aan	  pilotschema	  

vpk	  team	  A	  

vpk	  team	  B	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

Pig.	  3	  Percentage	  kinderen	  toegewezen	  aan	  'pilot	  
schema'	  in	  team	  B	  

oordeel	  arts	  

oordeel	  vpk	  

eindconclusie	  



Verslag	  onderzoeksresultaten	  project	  ‘ Impact en uitvoerbaarheid van taakherschikking van arts naar 
verpleegkundige binnen de JGZ 0-4’, Icare JGZ, S.J. Benjamins, arts M&G	  

8	  

Dit	  betekent	  dat	  bij	  implementatie	  ruim	  aandacht	  moet	  zijn	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  draagvlak,	  maar	  
ook	  dat	  er	  gewerkt	  moet	  worden	  aan	  het	  onderling	  vertrouwen	  en	  aan	  het	  vertrouwen	  in	  eigen	  
kunnen.	  Intervisie	  en	  regelmatige	  nabespreking	  van	  spreekuren	  heeft	  in	  het	  pilottraject	  een	  gunstig	  
effect	  gehad	  op	  het	  vergroten	  van	  het	  vertrouwen.	  	  Goede	  coachingsvaardigheden	  van	  de	  begeleidend	  
arts	  zijn	  cruciaal,	  en	  dit	  zal	  in	  de	  opleiding	  aandacht	  moeten	  krijgen.	  
Tenslotte	  bleek	  uit	  het	  gesprek	  met	  de	  teams	  dat	  de	  toewijzingscriteria	  onvoldoende	  helder	  zijn.	  Het	  
werkdocument	  is	  inmiddels	  herzien	  en	  daarbij	  zijn	  ook	  de	  toewijzingscriteria	  eenduidiger	  gemaakt	  
zodat	  ze	  beter	  bruikbaar	  zijn	  bij	  implementatie.	  
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Ad	  vraag	  1b:	  Aard,	  aantal	  en	  uitvoerder	  van	  consulten,	  aantal	  consultaties	  bij	  de	  arts	  
door	  de	  verpleegkundige	  	  

Algemeen:	  
Zoals	  verwacht	  is	  het	  patroon	  voorafgaand	  aan	  de	  pilot	  dat	  kinderen	  de	  ene	  keer	  naar	  de	  arts	  gaan	  en	  
de	  andere	  keer	  naar	  de	  verpleegkundige.	  In	  figuur	  6	  is	  de	  verschuiving	  zichtbaar	  naar	  de	  nieuwe	  
situatie	  waar	  de	  verpleegkundigen	  veel	  voormalige	  artsenconsulten	  voor	  hun	  rekening	  nemen	  
(percentage	  reguliere	  contactmomenten	  door	  de	  arts	  gaat	  van	  52	  naar	  27%),	  terwijl	  in	  figuur	  7	  de	  
controleteams	  in	  beeld	  gebracht	  worden,	  waar	  de	  situatie	  onveranderd	  is	  in	  vergelijking	  met	  de	  
voormeting	  (percentage	  reguliere	  contactmomenten	  door	  de	  arts	  is	  en	  blijft	  57%).	  	  	  
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Dit	  verschil	  in	  verandering	  in	  uitvoering	  is	  getoetst	  met	  logistische	  regressie,	  met	  het	  uitvoerend	  
discipline	  (arts/vpk)	  als	  afhankelijke,	  en	  uitvoeringsjaar	  en	  pilot/controleteam	  (en	  hun	  interactie)	  als	  
onafhankelijke	  variabelen.	  Hieruit	  komt	  naar	  voren	  dat	  er	  geen	  effect	  van	  uitvoeringsjaar	  is,	  maar	  wel	  
van	  pilot/controleteam	  (p<0.0001,	  odds	  ratio	  1.2;	  95%BI	  1.2	  –	  1.3)	  en	  de	  interactie	  (p<0.0001,	  odds	  
ratio	  2.95;	  95%BI	  2.7	  –	  3.2).	  De	  sterke	  verandering,	  zichtbaar	  in	  figuur	  6,	  blijkt	  dus	  significant	  te	  zijn.	  	  

Opvallende	  zaken:	  
• Opvallend	  is	  dat	  de	  contactmomenten	  bij	  7,5	  en	  18	  maanden	  veel	  minder	  vaak	  wordt	  uitgevoerd.	  

Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  aanbod	  op	  maat.	  In	  pilotteam	  B	  en	  controleteam	  D	  wordt	  dit	  consult	  
alleen	  individueel	  aangeboden	  op	  indicatie.	  Voor	  de	  overige	  kinderen	  wordt	  op	  deze	  leeftijd	  
een	  groepsconsult	  aangeboden.	  

• In	  de	  controleteams	  is	  zichtbaar	  dat	  de	  scheiding	  in	  artsencontactmomenten	  en	  verpleegkundige	  
contactmomenten	  niet	  strikt	  wordt	  aangehouden.	  Soms	  wordt	  een	  artsencontactmoment	  
door	  de	  verpleegkundige	  uitgevoerd	  en	  andersom.	  Dit	  gebeurt	  bij	  de	  pilotteams	  in	  mindere	  
mate	  

• Net	  als	  in	  de	  toewijzingspercentages	  is	  ook	  in	  de	  verdeling	  van	  de	  contactmomenten	  een	  verschil	  
zichtbaar	  tussen	  team	  A	  en	  B.	  Met	  name	  bij	  de	  vroegste	  contactmomenten	  zet	  team	  A	  
ongeveer	  2x	  zo	  vaak	  een	  arts	  in	  als	  team	  B.	  

• Het	  laatste	  consult,	  bij	  3	  jaar	  en	  9	  maanden,	  is	  niet	  meegenomen	  in	  deze	  analyse.	  Bij	  aanvang	  is	  
afgesproken	  alleen	  kinderen	  te	  includeren	  die	  bij	  aanvang	  van	  de	  pilot	  jonger	  waren	  dan	  
drie	  jaar.	  Het	  aantal	  contactmomenten	  op	  3	  jaar	  en	  9	  maanden	  binnen	  de	  pilot	  is	  daarom	  
klein	  en	  de	  verdeling	  van	  dit	  contactmoment	  per	  discipline	  geeft	  geen	  goed	  beeld	  van	  de	  
werkelijkheid.	  	  	  

Indicatieconsulten:	  
Kijkend	  naar	  het	  aantal	  indicatieconsulten	  is	  er	  een	  stijging	  van	  indicatieconsulten	  zichtbaar	  in	  de	  
pilotteams	  (fig.	  8),	  deze	  is	  groter	  in	  team	  A	  dan	  in	  team	  B.	  	  Als	  echter	  het	  totaal	  aantal	  

indicatiecontacten	  (inclusief	  
huisbezoeken,	  telefoontjes	  en	  
inloopspreekuren)	  wordt	  bekeken,	  dan	  
blijkt	  dat	  er	  daarnaast	  een	  verschuiving	  
optreedt	  bij	  team	  B.	  Het	  aantal	  
telefoontjes,	  huisbezoeken	  en	  bezoeken	  op	  
het	  inloopspreekuur	  neemt	  daar	  af,	  zodat	  
het	  totaal	  aantal	  indicatieconsulten	  
nauwelijks	  toeneemt.	  Deze	  verschuiving	  is	  
niet	  zichtbaar	  in	  team	  A.	  De	  verschuiving	  
kan	  verklaard	  worden	  doordat	  zaken	  in	  
het	  reguliere	  contactmoment	  beter	  	  
besproken	  kunnen	  worden,	  zodat	  er	  geen	  

extra	  huisbezoek	  of	  inloopspreekuurbezoek	  nodig	  is,	  maar	  ook	  doordat	  de	  verpleegkundigen	  te	  weinig	  
tijd	  hebben	  voor	  huisbezoeken	  en	  
deze	  minder	  vaak	  inplannen.	  Nog	  
een	  andere	  uitleg	  kan	  zijn	  dat	  
bepaalde	  problematiek	  minder	  
goed	  gesignaleerd	  wordt	  
waardoor	  de	  behoefte	  aan	  een	  
huisbezoek	  niet	  gezien	  wordt.	  
In	  figuur	  9	  staat	  de	  verhouding	  
tussen	  face	  to	  face	  
indicatieconsulten	  van	  arts	  en	  
verpleegkundige	  weergegeven.	  De	  
stijging	  van	  indicatieconsulten	  
door	  de	  arts	  in	  de	  pilotteams	  is	  
goed	  verklaarbaar	  vanuit	  de	  
werkwijze	  waarbij	  de	  
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verpleegkundige	  de	  arts	  in	  consult	  roept	  bij	  gevonden	  afwijkingen.	  Deze	  consulten	  zijn	  korter	  van	  
duur	  dan	  een	  gewoon	  face	  to	  face	  contactmoment.	  Ook	  hier	  een	  verschil	  tussen	  A	  en	  B:	  in	  team	  A	  
wordt	  de	  arts	  gemiddeld	  1x	  per	  5	  contactmomenten	  in	  consult	  geroepen	  door	  de	  verpleegkundige,	  in	  
team	  B	  1	  x	  per	  9	  contactmomenten.	  

Conclusie:	  
De	  beoogde	  verschuiving	  van	  arts	  naar	  verpleegkundige	  vindt	  daadwerkelijk	  plaats,	  waarbij	  steeds	  
verschillen	  zichtbaar	  zijn	  tussen	  het	  ene	  team	  en	  het	  andere,	  ook	  in	  verschuiving	  van	  inzet	  
huisbezoeken	  en	  inloopspreekuurbezoek.	  

Aandachtspunten	  bij	  implementatie:	  
De	  verschillen	  tussen	  teams	  zijn	  een	  gegeven.	  Het	  aantal	  consultaties	  van	  de	  verpleegkundige	  bij	  de	  
arts	  is	  wel	  van	  invloed	  op	  de	  bureauplanning,	  maar	  kan	  niet	  vooraf	  ingeschat	  worden.	  Dat	  betekent	  dat	  
dit	  gemonitored	  dient	  te	  worden,	  zeker	  in	  de	  beginfase	  van	  het	  implementatietraject.	  Op	  basis	  van	  de	  
huidige	  ervaringen	  duurt	  die	  beginfase	  zo’n	  zes	  maanden.	  Als	  de	  arts	  in	  aanvang	  frequent	  
geconsulteerd	  wordt	  door	  de	  verpleegkundige	  is	  het	  goed	  om	  daar	  in	  de	  planning	  van	  de	  arts	  rekening	  
mee	  te	  houden,	  door	  minder	  kinderen	  in	  te	  plannen.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  minder	  tijd	  resteert	  voor	  
andere	  nieuwe	  taken	  voor	  de	  arts.	  Na	  verloop	  van	  tijd	  wordt	  duidelijk	  hoeveel	  consultaties	  gemiddeld	  
nodig	  zijn	  en	  kan	  de	  arts	  meer	  kinderen	  zien.	  	  

Of	  het	  positief	  is	  dat	  in	  team	  B	  de	  toename	  indicatieconsulten	  gepaard	  gaat	  met	  een	  afname	  van	  
huisbezoeken	  en	  spreekuurbezoek	  is	  niet	  duidelijk,	  zelfs	  is	  niet	  duidelijk	  of	  er	  hier	  sprake	  is	  van	  een	  
oorzakelijk	  verband.	  De	  verpleegkundigen	  in	  team	  B	  hadden	  het	  idee	  dat	  er	  onvoldoende	  tijd	  was	  voor	  
het	  doen	  van	  huisbezoeken.	  Het	  is	  daarom	  van	  belang	  om	  in	  de	  gaten	  te	  houden	  of	  de	  verpleegkundige	  
formatie	  voldoende	  is	  om	  de	  extra	  contactmomenten	  uit	  te	  voeren,	  naast	  de	  andere	  taken	  	  die	  door	  
blijven	  gaan.	  
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Ad	  vraag	  1c:	  	  continuïteit	  in	  persoon	  
	  
Het	  is	  niet	  mogelijk	  een	  eenduidig	  beeld	  te	  geven	  van	  de	  invloed	  van	  deze	  werkwijze	  op	  de	  continuïteit	  
in	  persoon.	  Dit	  komt	  omdat	  met	  name	  team	  B	  te	  kampen	  heeft	  gehad	  met	  veel	  uitval	  onder	  
verpleegkundigen.	  Uit	  wat	  klanten	  en	  medewerkers	  zeggen	  ontstaat	  het	  volgende	  beeld:	  
Team	  B:	  De	  continuïteit	  is	  verbeterd	  bij	  de	  artsen,	  maar	  duidelijk	  verminderd	  bij	  de	  verpleegkundigen.	  
‘Zorgkinderen’	  hebben	  wel	  een	  vaste	  contactpersoon.	  
Team	  A:	  De	  continuïteit	  in	  persoon	  lag	  vooral	  bij	  de	  arts,	  die	  continuïteit	  is	  er	  nog	  steeds,	  maar	  bij	  een	  
beperkt	  deel	  van	  de	  kinderen.	  Bij	  verpleegkundigen	  is	  redelijke	  continuïteit	  in	  persoon	  mits	  ouders	  
steeds	  op	  dezelfde	  weekdag	  komen.	  Op	  een	  van	  de	  twee	  locaties	  van	  team	  A	  wordt	  zeer	  hoge	  
continuïteit	  in	  persoon	  geboden.	  

Conclusie:	  	  
de	  continuïteit	  in	  persoon	  lijkt	  zoals	  verwacht	  hoger	  te	  zijn	  dan	  voorheen,	  mits	  er	  geen	  personele	  
wisselingen	  optreden.	  	  

Aandachtspunten	  bij	  implementatie:	  
Tijdens	  de	  training	  is	  de	  continuïteit	  sowieso	  minder,	  omdat	  de	  meeste	  verpleegkundigen	  de	  8	  uur	  per	  
week	  die	  de	  opleiding	  en	  training	  kost	  niet	  als	  extra	  uren	  werken	  en	  voor	  een	  deel	  van	  die	  tijd	  
waarneming	  vragen.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  dit	  vooraf	  met	  het	  team	  in	  beeld	  te	  brengen:	  wat	  betekent	  dit	  
voor	  de	  werkzaamheden	  van	  het	  team,	  voor	  de	  continuïteit	  van	  zorg	  en	  met	  name	  voor	  het	  goed	  in	  
beeld	  houden	  van	  risicokinderen.	  
Om	  ouders	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  zoveel	  mogelijk	  bij	  dezelfde	  persoon	  terug	  te	  komen	  zijn	  twee	  
zaken	  van	  belang	  gebleken:	  medewerkers	  hebben	  vaste	  dagen	  waarop	  ze	  bureau	  doen	  en	  er	  wordt	  
geen	  onderscheid	  gemaakt	  in	  bureaus	  met	  ‘verpleegkundige	  contactmomenten’	  en	  bureaus	  met	  
‘artsencontactmomenten’.	  Dit	  heeft	  als	  consequentie	  dat	  elk	  bureau	  van	  de	  verpleegkundige	  alleen	  
uitgevoerd	  kan	  worden	  door	  een	  verpleegkundige	  die	  hiervoor	  opgeleid	  is.	  
Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  te	  zorgen	  voor	  voldoende	  waarneemmogelijkheid.	  Dit	  betekent	  dat	  vooral	  
in	  de	  beginfase	  van	  implementatie	  extra	  verpleegkundigen	  opgeleid	  moeten	  worden	  om	  waar	  nodig	  in	  
te	  kunnen	  vallen.	  
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Ad	  vraag	  1	  d	  en	  e:	  aantal	  gevonden	  afwijkingen	  en	  verwijzingen:	  
	  

Rapportageproblemen	  
Deze	  vraag	  bleek	  in	  eerste	  instantie	  moeilijk	  te	  beantwoorden.	  Dit	  wordt	  voornamelijk	  veroorzaakt	  
door	  onvoldoende	  bruikbaarheid	  van	  het	  DDJGZ	  als	  uniforme	  bron	  van	  gegevens	  en	  heeft	  te	  maken	  
met	  de	  opbouw	  van	  het	  dossier,	  die	  vooral	  gericht	  is	  op	  volgen	  van	  het	  individuele	  kind	  en	  niet	  op	  
aggregeren	  van	  onderzoeksgegevens.	  De	  volgende	  problemen	  deden	  zich	  voor:	  
	  
Problemen	  tgv	  registratie	  door	  medewerkers:	  
-‐Het	  dossier	  wordt	  nog	  niet	  door	  iedereen	  uniform	  en	  compleet	  ingevuld,	  wel	  is	  hierin	  een	  verbetering	  
te	  zien	  van	  2010	  naar	  2011.	  Zo	  ontbraken	  in	  2010	  veel	  vaker	  achtergrondgegevens	  zoals	  
opleidingsniveau	  	  en	  geboorteland	  ouders.	  Het	  laatste	  wordt	  sinds	  de	  koppeling	  met	  de	  GBA	  direct	  uit	  
de	  gemeentebestanden	  overgenomen.	  
-‐Verwijzingen	  werden	  niet	  als	  BDS-‐item	  genoteerd	  maar	  in	  vrije	  tekstvelden	  ‘conclusie’	  en	  konden	  
wegens	  diversiteit	  niet	  gecodeerd	  uit	  het	  systeem	  gehaald	  worden.	  Inmiddels	  is	  dit	  aangepast,	  maar	  
voor	  dit	  onderzoek	  moesten	  (55000)	  conclusies	  handmatig	  nagelezen	  en	  gecodeerd	  worden.	  	  
-‐conclusies	  en	  vervolgstappen	  bleken	  ook	  op	  andere	  plaatsen	  in	  het	  dossier	  te	  staan	  dan	  in	  het	  
tekstveld	  conclusie,	  deze	  zijn	  in	  eerste	  instantie	  niet	  meegenomen.	  
-‐gegevens	  van	  lichamelijk	  onderzoek	  bleken	  niet	  altijd	  te	  matchen	  met	  de	  daaraan	  verbonden	  
conclusie	  (bijvoorbeeld	  uitslagen	  van	  een	  visustest	  waarvan	  de	  notatie	  niet	  klopt	  met	  de	  eindconclusie	  
voldoende/onvoldoende)	  
-‐het	  gegeven	  ‘bijzonderheid’	  is	  in	  het	  onderzoek	  aanvankelijk	  geïnterpreteerd	  als	  ‘afwijkende	  
bevinding’.	  	  Dit	  gegeven	  bleek	  echter	  ook	  door	  professionals	  te	  worden	  gebruikt	  om	  een	  volgende	  
collega	  te	  attenderen	  dat	  een	  bepaald	  onderzoek	  was	  uitgevoerd,	  ongeacht	  de	  uitslag.	  	  
	  
Problemen	  tgv	  onvolkomenheden	  in	  de	  rapportage:	  
-‐Alle	  verschillende	  variabelen	  bleken	  niet	  	  in	  een	  gezamenlijke	  rapportage	  opvraagbaar,	  omdat	  het	  een	  
kindgebonden	  wordt	  opgeslagen	  en	  het	  ander	  contactmomentgebonden.	  Van	  Wiechenschema’s	  
werden	  in	  aparte	  overzichten	  opgeslagen,	  de	  notatie	  van	  het	  voelen	  van	  liespulsaties	  was	  een	  half	  jaar	  
na	  implementatie	  van	  KD+	  van	  een	  kindgebonden	  tabblad	  verschoven	  naar	  een	  
contactmomentgebonden	  tabblad	  en	  de	  gegevens	  rondom	  toewijzing	  werden	  weliswaar	  in	  KD+	  
genoteerd,	  maar	  waren	  door	  Icare	  zelf	  ontworpen,	  dus	  geen	  BDS-‐item	  dus	  niet	  in	  dezelfde	  rapportage	  
op	  te	  nemen.	  Uiteindelijk	  zijn	  de	  gegevens	  in	  vijf	  afzonderlijke	  rapportages	  opgeleverd:	  
achtergrondgegevens,	  toewijzingsgegevens,	  bevindingen	  uit	  contactmomenten,	  een	  apart	  rapport	  voor	  
arteria	  femoralis,	  en	  bevindingen	  uit	  Van	  Wiechen.	  Bij	  samenvoegen	  van	  de	  rapportages	  bleek	  de	  
match	  niet	  altijd	  goed	  gemaakt	  te	  worden,	  omdat	  de	  verschillende	  bestanden	  niet	  volledig	  dezelfde	  
kinderen	  bevatten.	  
-‐bij	  opvragen	  van	  gegevens	  uit	  contactmomenten	  otstonden	  dubbelingen	  in	  het	  databestand,	  die	  er	  
moeilijk	  uit	  te	  filteren	  waren,	  omdat	  de	  dubbele	  regels	  niet	  helemaal	  identiek	  bleken	  te	  zijn.	  Van	  een	  
contactmoment	  waren	  er	  dikwijls	  meerdere	  regels	  met	  verschillende	  informatie.	  Filteren	  zonder	  
dataverlies	  kon	  alleen	  handmatig	  en	  was	  derhalve	  zeer	  arbeidsintensief.	  
-‐rapportage	  van	  items	  die	  niet	  in	  de	  BDS	  stonden	  (zoals	  gegevens	  over	  toewijzing	  naar	  pilot-‐	  of	  
regulier	  schema)	  konden	  wel	  	  gegenereerd	  worden	  maar	  moesten	  vervolgens	  eerst	  in	  SPSS	  
getransformeerd	  worden	  voor	  ze	  bruikbaar	  waren	  voor	  analyse.	  
	  
Voor	  een	  deel	  van	  de	  populatie	  over	  een	  beperkte	  tijd	  zijn	  deze	  onvolkomenheden	  zoveel	  mogelijk	  
uitgefilterd	  en	  gecorrigeerd.	  Het	  betrof	  hier	  de	  kinderen	  jonger	  dan	  1	  jaar,	  geboren	  in	  2010	  vwb	  de	  
voormeting	  en	  2011	  vwb	  de	  eindmeting.	  Consulten	  van	  een	  periode	  van	  6	  maanden	  zijn	  opgenomen.	  
De	  volgende	  handmatige	  correcties	  zijn	  extra	  uitgevoerd:	  
-‐mismatches	  tussen	  de	  rapportages	  zijn	  uitgezocht	  en	  aangevuld	  of	  gecorrigeerd	  vanuit	  de	  dossiers.	  
-‐dubbelingen	  in	  contactmomenten	  zijn	  verwijderd	  zonder	  dataverlies.	  	  
-‐conclusies	  en	  verwijzing	  zijn	  handmatig	  gecodeerd,	  zowel	  vanuit	  het	  tabblad	  conclusie	  als	  	  de	  
tabbladen	  van	  elk	  afzonderlijk	  onderdeel.	  	  
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-‐alle	  bijzondere	  bevindingen	  zijn	  nagelezen	  en	  opnieuw	  geïnterpreteerd	  als	  ‘geen	  afwijking’,	  
‘onderzoek	  niet	  of	  onvolledig	  uitgevoerd’	  en	  ‘afwijkende	  bevinding’.	  
	  

Resultaten	  van	  de	  beperkte	  groep	  data:	  
In	  de	  voormeting	  zijn	  1261	  (541	  experiment,	  720	  controle)	  kinderen	  geïncludeerd,	  in	  de	  nameting	  
1369	  kinderen	  (603	  experiment,	  766	  controle).	  Voor	  zowel	  2010	  als	  2011	  geldt	  dat	  de	  populaties	  in	  
experiment-‐	  en	  controleteam	  op	  de	  meeste	  items	  behalve	  geboorteland	  ouders	  vergelijkbaar	  zijn	  voor	  
wat	  betreft	  de	  	  onderzochte	  achtergrondkenmerken.	  	  In	  de	  controlegroep	  ligt	  in	  2011	  het	  percentage	  
niet-‐westerse	  allochtonen,	  zowel	  moeders	  als	  vaders,	  significant	  hoger	  (3,0	  en	  3,8%)	  dan	  in	  de	  
experimentgroep	  (1,0	  en	  1,3%).	  
In	  tabel	  1	  zijn	  het	  aantal	  afwijkende	  bevindingen	  en	  gedane	  verwijzingen	  weergegeven.	  
	  	  
	  Tabel	  1:	  aantal	  afwijkende	  bevindingen	  en	  verwijzingen,	  gedaan	  in	  experimentgroep	  en	  controlegroep,	  in	  voormeting	  en	  
nameting.	  Van	  de	  percentages	  is	  het	  95%	  BI	  berekend.	  

	  	   Experimentgroep	   Controlegroep	  

	  	   2010	   	  	   2011	   	  	   2010	   	  	   2011	   	  	  

Aantal	  kinderen	   541	   	  	   510	   	  	   720	   	   736	   	  	  

aantal	  consulten	  
april	  tm	  sept	  

1748	   	  	   1772	   	  	   2265	   	   2625	   	  	  

gem.	  aant	  
consulten	  per	  kind	  

3,23	   	  	   3,47	   	  	   3,15	   	   3,57	   	  	  

	  	   aantal	  
afw	  
bevind
ing	  	  

%(95%	  BI)	   aantal	  
afw	  
bevind
ing	  	  

%(95%	  BI)	   aantal	  
afw	  
bevind
ing	  	  

%	  (95%	  BI)	   aantal	  
afw	  
bevind
ing	  	  

%(95%	  BI)	  

bijzonderheden	  
hart	  (%)	  

16	  	   3,0	  (1,5-‐4,4)	   27	   5,3(3,4-‐7,2)	   17	   2,4	  (1,3-‐3,5)	   28	   3,8	  (2,4-‐5,2)	  

bijzonderheden	  
visus	  

11	  	   2,0	  (0,8-‐3,2)	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  

33	   6,5	  (4,3-‐8,6)	  	  	  	  	  	  
*	  

13	   1,8	  (0,8-‐2,8)	  	  	  	  
*	  

35	   4,8	  (3,2-‐6,3)	  	  	  	  	  	  	  
*	  

bijzonderheden	  
heup	  

32	  	   5,9(3,9-‐7,9)	  	  	  	  	  	  	  
*/**	  

61	   12,0(9,1-‐14,8)	  	  
*/**	  

19	   2,6	  (1,5-‐3,8)	  	  	  	  
**	  

23	  	   3,1(1,9-‐4,4)	  	  	  	  	  	  
**	  

bijz	  Van	  Wiechen	   193	  	   35,7	  (31,6-‐
39,7)	  *	  

250	   49,0(44,7-‐
53,4)	  *	  

242	   33,6	  (30,2	  -‐	  
37,1)	  

279	   37,9	  (34,4-‐
41,4)	  

bijz	  groei	   30	  	   5,6	  (3,6-‐7,5)	   14	   2,8	  (1,3-‐4,2)	   32	   4,4	  (2,9-‐6,0)	   17	   2,3	  (1,2-‐3,4)	  

	  	   aantal	  
verwij
zing	  	  

%(95%	  BI)	   aantal	  
verwij
zing	  	  

%(95%	  BI)	   aantal	  
verwij
zing	  	  

%(95%	  BI)	   aantal	  
verwij
zing	  

%(95%	  BI)	  

bijzonderheden	  
hart	  (%)	  

6	  	   1,1	  (0,2-‐2,0)	   6	   1,2	  (0,2-‐2,1)	   6	  	   0,8	  (0,2-‐1,5)	   6	  	   0,8	  (0,2-‐1,5)	  

bijzonderheden	  
visus	  

0	  	   0	  (0-‐0)	   5	  	   1,0	  (0,1-‐1,8)	   0	   0(0-‐0)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  

4	  	   0,5	  (0,0-‐1,1)	  	  	  	  	  	  	  
*	  

bijzonderheden	  
heup	  

15	   2,8	  (1,4-‐4,2)	   29	   5,4	  (3,4-‐7,3)	   9	  	   1,7	  (0,7-‐2,6)	   13	   2,4	  (1,3-‐3,5)	  

bijz	  Van	  Wiechen	   3	  	   0,6	  (-‐0,1-‐1,2)	   3	  	   0,6	  (-‐0,1-‐1,3)	   4	  	   4	  (0,0-‐1,1)	   2	   0,3	  (-‐0,1-‐0,7)	  

bijz	  groei	   2	   04	  (-‐0,1	  -‐	  0,9)	   2	   0,4	  (-‐0,2-‐0,9)	   3	  	   0,4	  (-‐0,1	  -‐	  0,9)	   3	   0,4	  (-‐0,1-‐0,9)	  

*statistisch	  significant	  verschil	  tussen	  voormeting	  en	  nameting	  in	  experiment-	  of	  controlegroep	  
**statistisch	  significant	  verschil	  tussen	  experimentgroep	  en	  controlegroep	  (binnen	  voormeting	  of	  nameting)	  
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Opvallend	  is	  dat	  beide	  groepen	  een	  toename	  laten	  zien	  in	  afwijkende	  bevindingen	  op	  alle	  onderdelen	  
behalve	  groei.	  Dit	  is	  weergegeven	  in	  figuur	  10.	  De	  toename	  is	  in	  beide	  groepen	  significant	  voor	  ogen	  en	  
in	  de	  experimentgroep	  ook	  voor	  heupen	  en	  het	  Van	  Wiechen	  onderzoek.	  Het	  aantal	  gevonden	  
afwijkingen	  ligt	  zowel	  in	  voor-‐	  als	  nameting	  significant	  hoger	  in	  de	  experimentgroep	  dan	  in	  de	  
controlegroep.	  Ook	  het	  aantal	  verwijzingen	  neemt	  in	  beide	  groepen	  iets	  toe,	  maar	  deze	  toename	  is	  
alleen	  significant	  voor	  verdenking	  visusproblemen.	  De	  toename	  van	  afwijkende	  bevindingen	  en	  
verwijzingen	  is	  groter	  in	  de	  experimentteams.	  Figuur	  11	  en	  12	  laten	  het	  verschil	  in	  toename	  zien.	  
Hieruit	  blijkt	  dat	  er	  geen	  significante	  verschillen	  tussen	  beide	  groepen	  zijn	  in	  de	  mate	  van	  verandering.	  

 

Discussie	  nav	  deze	  resultaten:	  	  	  

Er	  was	  tijdens	  de	  onderzoeksperiode	  een	  toename	  in	  afwijkende	  bevindingen	  en	  gedane	  verwijzingen	  
ten	  opzichte	  van	  de	  periode	  ervoor,	  maar	  deze	  was	  ook	  zichtbaar	  in	  de	  controleteams.	  Er	  bleek	  geen	  
significant	  verschil	  in	  verandering	  te	  zijn	  tussen	  controleteams	  en	  experimentteams.	  (Bij	  elk	  item	  
overlappen	  de	  95%	  betrouwbaarheidsintervallen)	  

Ondanks	  de	  keuze	  voor	  
vergelijkbare	  teams	  bleken	  er	  
al	  in	  de	  voormeting,	  toen	  beide	  
groepen	  nog	  op	  de	  reguliere	  
wijze	  werkten,	  verschillen	  te	  
bestaan	  in	  aantallen	  
afwijkende	  bevindingen.	  Dit	  
was	  het	  meest	  duidelijk	  
zichtbaar	  bij	  afwijkende	  
bevindingen	  aan	  de	  heupen,	  
waar	  de	  experimentgroep	  
significant	  hoger	  scoort.	  Deze	  
verschillen	  berusten	  
waarschijnlijk	  op	  interobserver	  
variabiliteit,	  die	  groter	  wordt	  
naarmate	  de	  criteria	  voor	  
‘afwijkende	  bevindingen’	  
minder	  hard	  zijn.	  Dat	  laatste	  is	  
het	  geval	  bij	  de	  screening	  op	  
heupafwijkingen.	  
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Pig.	  10:	  percentage	  kinderen	  met	  afwijkende	  bevindingen	  
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Pig	  11:	  Verschil	  in	  verandering	  in	  gevonden	  afwijkingen	  
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In	  beide	  groepen	  was	  sprake	  van	  een,	  niet	  voor	  alle	  onderdelen	  significante	  (zie	  tabel	  1),	  toename	  in	  
afwijkende	  bevindingen.	  Dit	  duidt	  erop	  dat	  er	  een	  gemeenschappelijke	  externe	  oorzaak	  was	  voor	  die	  
toename,	  anders	  dan	  de	  nieuwe	  werkwijze	  in	  de	  experimentgroep.	  De	  toename	  in	  afwijkende	  
bevindingen	  leidde	  
overigens	  niet,	  met	  
uitzondering	  van	  
heupafwijkingen,	  tot	  een	  
toename	  in	  verwijzingen.	  
Door	  het	  verschil	  te	  bepalen	  
tussen	  de	  toename	  in	  
experimentgroep	  en	  
controlegroep	  wordt	  
zichtbaar	  welk	  deel	  van	  de	  
toename	  op	  conto	  komt	  van	  
de	  nieuwe	  werkwijze.	  Dan	  
blijkt	  dat	  er	  geen	  
significante	  verschillen	  in	  
verandering	  bestaan	  tussen	  
experiment-‐	  en	  
controlegroep.	  	  

De	  toename	  in	  gevonden	  
afwijkingen	  die	  in	  beide	  
teams	  optreedt	  is	  te	  verklaren	  vanuit	  het	  gegeven	  dat	  de	  teams	  sinds	  begin	  2010	  in	  een	  digitaal	  
dossier	  (DDJGZ)	  registreren.	  	  De	  gegevens	  van	  de	  voormeting	  zijn	  verzameld	  toen	  het	  DDJGZ	  net	  
geïmplementeerd	  was	  en	  medewerkers	  hun	  weg	  daarin	  nog	  moesten	  vinden.	  Een	  aantal	  zaken	  werd	  in	  
het	  begin	  onvoldoende	  of	  niet	  uniform	  geregistreerd,	  waardoor	  niet	  alle	  gegevens	  uit	  de	  database	  te	  
halen	  waren.	  In	  2011	  was	  de	  uniformiteit	  en	  volledigheid	  van	  registratie	  duidelijk	  verbeterd,	  wat	  zich	  
onder	  andere	  vertaalt	  in	  hogere	  aantallen	  afwijkende	  bevindingen	  in	  2011.	  Ook	  in	  de	  
achtergrondgegevens	  was	  deze	  verschuiving	  zichtbaar:	  in	  2010	  ontbrak	  veel	  meer	  informatie	  over	  
opleiding	  en	  geboorteland	  van	  ouders	  dan	  in	  2011.	  

De	  toename	  van	  aantal	  verwijzingen	  voor	  het	  onderdeel	  heupafwijkingen	  in	  de	  pilotteams	  is,	  hoewel	  
niet	  significant,	  wel	  relevant	  te	  noemen.	  Deze	  toename	  kan	  veroorzaakt	  worden	  doordat	  
verpleegkundigen	  pas	  getraind	  zijn	  en	  daarom	  beter	  onderzoeken,	  en	  afwijkende	  bevindingen	  beter	  
ontdekken.	  De	  toename	  in	  verwijzingen	  door	  de	  arts	  wijst	  erop	  dat	  de	  gedane	  bevindingen	  ook	  echt	  
afwijkend	  zijn.	  Een	  andere	  verklaring	  is	  dat	  de	  verpleegkundigen	  vaker	  twijfelen	  over	  de	  uitkomst	  van	  
het	  onderzoek,	  en	  dat	  de	  arts	  er	  niet	  in	  slaagt	  de	  ontstane	  zorg	  weg	  te	  nemen	  zonder	  verwijzing.	  Dat	  
zou	  juist	  bij	  dit	  onderdeel	  het	  geval	  kunnen	  zijn	  omdat	  zoals	  gezegd	  het	  heuponderzoek	  geen	  heel	  
‘harde’	  resultaten	  oplevert.	  Aanvullend	  onderzoek	  is	  nodig	  om	  hier	  onderscheid	  in	  te	  kunnen	  maken.	  	  

Conclusie:	  
De	  nieuwe	  werkwijze	  laat	  geen	  significant	  verschil	  in	  verandering	  zien	  in	  percentage	  gevonden	  
afwijkingen	  en	  verwijzingen	  in	  de	  experimentteams	  ten	  opzichte	  van	  de	  controleteams.	  Dit	  
ondersteunt	  de	  hypothese	  dat	  het	  mogelijk	  is	  getrainde	  verpleegkundigen	  ook	  consulten	  van	  de	  arts	  te	  
laten	  doen	  bij	  gezonde	  kinderen	  vanaf	  twee	  maanden,	  alhoewel	  sommige	  artsen	  een	  later	  
keuzemoment	  prefereren.	  Deze	  onderzoeksresultaten	  geven	  aanleiding	  de	  werkwijze	  op	  effectiviteit	  
te	  testen	  in	  een	  groter	  opgezette	  gerandomiseerde	  trial.	  

Aandachtspunten	  bij	  implementatie:	  
Er	  is	  vooralsnog	  geen	  aanleiding	  op	  basis	  van	  deze	  gegevens	  om	  bij	  implementatie	  af	  te	  wijken	  van	  het	  
gehanteerde	  schema	  met	  toewijzing	  aan	  pilot	  of	  regulier	  schema	  op	  basis	  van	  het	  vierweken	  en	  
tweeweken	  contactmoment.	  	  
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Figuur	  12:	  Verschil	  in	  verandering	  in	  aantal	  verwijzingen	  van	  
2010	  naar	  2011	  in	  experimentgroep	  en	  controlegroep	  
(weergegeven	  in	  procentpunten	  met	  95%BI	  interval)	  	  
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Ad	  vraag	  2:	  Algemeen	  verslag	  klanten	  focusgroep	  

Inleiding:	  
Werkwijze:	  1	  focusgroep	  in	  B	  en	  1	  focusgroep	  in	  A,	  met	  ouders	  van	  verschillend	  opleidingsniveau,	  
zowel	  van	  pilotkinderen	  als	  ‘regulier’	  ingedeelde	  kinderen,	  ouders	  met	  een	  eerste	  kind	  en	  ouders	  met	  
meer	  kinderen.	  
Het	  uitnodigen	  ging	  moeizaam,	  uiteindelijk	  nog	  een	  tweede	  ronde	  gepland	  en	  een	  aantal	  mensen	  via	  
de	  mail	  vragen	  laten	  beantwoorden.	  Hieronder	  een	  verwerking	  van	  het	  verslag.	  
Groepsinterviews	  vonden	  twee	  keer	  plaats	  in	  B	  (8	  ouders)	  en	  een	  keer	  in	  A	  (1	  ouder)	  
Via	  de	  mail	  werden	  nog	  drie	  ouders	  uit	  A	  bevraagd,	  een	  ouder	  uit	  A	  is	  telefonisch	  geïnterviewd.	  
Tenslotte	  werd	  in	  de	  focusinterviews	  met	  medewerkers	  ook	  gevraagd	  wat	  hun	  beeld	  was	  van	  de	  
mening	  van	  ouders	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze.	  

Beeld	  van	  medewerkers:	  
Klanten	  hebben	  eigenlijk	  vrijwel	  nooit	  bezwaar	  tegen	  de	  nieuwe	  werkwijze,	  als	  ze	  dit	  in	  het	  
huisbezoek	  uitgelegd	  krijgen.	  In	  A	  merkt	  men	  zelfs	  dat	  ouders	  wel	  blij	  zijn	  als	  hun	  kind	  in	  de	  pilot	  
wordt	  ingedeeld,	  dat	  voelt	  voor	  hen	  als	  een	  stempel	  ‘goedgekeurd’.	  	  
Als	  ouders	  klagen	  dan	  is	  het	  over	  uiloop	  op	  pilotbureaus	  met	  tien	  of	  meer	  kinderen,	  en	  over	  de	  kleine	  
wachtruimte	  op	  een	  van	  de	  locaties	  van	  team	  A.	  Het	  is	  voor	  ouders	  niet	  altijd	  duidelijk	  waarom	  een	  en	  
dezelfde	  verpleegkundige	  de	  ene	  keer	  wel	  de	  stethoscoop	  ter	  hand	  neemt	  en	  de	  andere	  keer	  niet.	  
Sommige	  ouders	  lijken	  	  
het	  verschil	  tussen	  arts	  en	  verpleegkundige	  ook	  niet	  echt	  helder	  te	  hebben.	  	  

Klanten	  
Verwachtingen:	  
Het	  CB	  is	  er	  om	  te	  kijken	  of	  het	  goed	  gaat	  met	  je	  kind,	  of	  het	  goed	  groeit.	  En	  voor	  vaccinaties.	  	  
De	  ouders	  zijn	  geïnformeerd	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze,	  bij	  het	  eerste	  huisbezoek,	  een	  ouder	  al	  vooraf	  
tijdens	  zwangerschap	  omdat	  ze	  meedeed	  aan	  een	  of	  ander	  onderzoek	  met	  vragenlijsten.	  Ze	  weten	  te	  
benoemen	  dat	  de	  persoon	  die	  het	  lich	  onderzoek	  nu	  doet	  na	  1	  maand	  niet	  de	  arts	  is	  maar	  de	  vpk.	  
Hun	  verwachtingen	  ontlenen	  ze	  deels	  aan	  ervaringen	  van	  vroeger	  met	  jongere	  broers	  en	  zusjes,	  deels	  
aan	  verhalen	  van	  anderen,	  en	  deels	  aan	  de	  informatie	  die	  hen	  tijdens	  het	  eerste	  huisbezoek	  gegeven	  
wordt.	  	  
• Die(vpk)	  begon	  over	  consternatiebureau,	  dus	  die	  dekte	  zich	  alvast	  in	  voor	  het	  advies	  wat	  ze	  later	  zou	  

gaan	  geven.	  
• Ik	  vind	  de	  gesprekken	  wel	  leuk	  
	  
Ervaringen:	  
Algemeen:	  Het	  is	  fijn	  om	  vragen	  te	  kunnen	  stellen,	  twijfels	  te	  bespreken.	  Vooral	  als	  je	  onzeker	  bent	  bij	  
een	  eerste	  kindje,	  dan	  heb	  je	  wel	  wat	  begeleiding	  nodig.	  Fijn	  om	  te	  weten	  dat	  je	  kunt	  bellen,	  ook	  al	  doe	  
je	  het	  niet.	  Het	  CB	  heeft	  een	  lagere	  drempel	  dan	  de	  huisarts.	  Fijn	  om	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  je	  kind.	  
Voor	  mij	  is	  alles	  nieuw,	  dus	  dan	  is	  het	  af	  en	  toe	  wel	  eens	  makkelijk	  om	  hier	  een	  vraagbaak	  te	  hebben	  
	  
Continuïteit:	  
Verschillende	  ouders	  geven	  aan	  dat	  het	  fijn	  is	  om	  regelmatig	  dezelfde	  persoon	  te	  treffen	  bij	  bezoek	  van	  
het	  consultatiebureau.	  Dit	  is	  met	  name	  in	  B	  lang	  niet	  altijd	  het	  geval.	  Ouders	  met	  oudere	  kinderen	  
hebben	  een	  andere	  ervaring	  in	  de	  periode	  voor	  de	  pilot.	  Het	  wekt	  verbazing	  en	  vrolijkheid	  dat	  
continuïteit	  een	  van	  de	  beoogde	  doelen	  van	  de	  pilot	  was.	  Er	  is	  verschil	  tussen	  kinderen	  die	  goed	  gaan	  
en	  kinderen	  waar	  zorgen	  over	  zijn.	  In	  het	  eerste	  geval	  is	  het	  prettig	  om	  veel	  hetzelfde	  gezicht	  te	  zien,	  in	  
het	  laatste	  vindt	  men	  het	  nodig,	  voor	  zowel	  ouders	  als	  voor	  JGZ-‐medewerkers.	  	  
• Naar	  mijn	  idee	  waren	  er	  toen	  minder	  ….	  werknemers	  hier.	  
• dan	  bouw	  je	  dus	  nooit	  een	  band	  met	  iemand	  op,	  die	  stap	  voor	  stap	  met	  je	  meegaat,	  die	  ook	  de	  

ontwikkeling	  een	  beetje	  meekrijgt.	  	  
• Je	  wilt	  toch	  graag	  een	  vertrouwd	  gezicht	  zien,	  dat	  is	  het	  denk	  ik.	  
• Altijd	  dezelfde	  is	  niet	  nodig,	  	  want	  het	  is	  ook	  goed	  als	  er	  soms	  andere	  ogen	  kijken.	  	  
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Verschil	  vroeger-nu:	  
Ouders	  kunnen	  benoemen	  wat	  het	  nieuwe	  is	  van	  de	  pilot	  werkwijze,	  dat	  de	  meeste	  consulten	  nu	  door	  
de	  verpleegkundige	  gedaan	  worden.	  Ze	  geven	  aan	  dat	  er	  niet	  veel	  verschil	  is	  wie	  de	  consulten	  doet,	  de	  
arts	  of	  de	  verpleegkundige.	  Wel	  merken	  ze	  verschil	  op	  tussen	  meer	  of	  minder	  ervaren	  medewerkers.	  
Maar	  het	  vertrouwen	  is	  er	  dat	  medewerkers	  hun	  competenties	  kennen	  en	  weten	  wanneer	  ze	  terug	  
moeten	  vallen	  op	  een	  meer	  ervaren	  collega.	  
• Nou,	  nee,	  qua	  professionaliteit	  geen	  verschil.	  Ja,	  dat	  blijft	  uiteindelijk	  toch	  de	  invulling	  die	  elk	  persoon	  

zeg	  maar	  aan	  zijn	  functie	  geeft.	  Of	  dat	  nu	  arts	  is	  of	  wijkverpleegkundige…..	  Artsen	  onderling	  
hebben	  ook	  verschillende	  visies,	  dus	  ja,	  dat	  maakt	  niet	  zoveel	  uit.	  	  

• Maakt	  niet	  uit,	  het	  zijn	  toch	  een	  beetje	  standaard	  patronen,	  dat	  kan	  je	  gewoon	  leren	  en	  daar	  hoef	  je	  
geen	  arts	  voor	  te	  zijn.	  	  

• Misschien	  dat	  een	  arts	  het	  sneller	  zou	  kunnen	  zien	  als	  er	  iets	  niet	  goed	  zit.	  
• Verpleegkundige	  kan	  	  laagdrempeliger	  zijn,	  bij	  een	  arts	  zal	  je	  meer	  op	  je	  woorden	  letten	  of	  

terughoudender	  zijn.	  	  
	  
Aansluiting	  dienstverlening	  bij	  behoefte	  ouders:	  
Ook	  als	  ouders	  verschillende	  medewerkers	  spreken,	  stellen	  ze	  een	  eenduidig	  advies	  op	  prijs.	  Dit	  is	  niet	  
altijd	  het	  geval.	  Daarnaast	  sluiten	  adviezen	  niet	  altijd	  aan	  bij	  de	  behoefte	  van	  de	  ouder,	  of	  bij	  die	  van	  
hun	  kind,	  of	  bij	  een	  andere	  cultuur	  waar	  ouders	  uit	  komen.	  Of	  ze	  krijgen	  adviezen	  waar	  ze	  helemaal	  
niet	  om	  gevraagd	  hebben.	  Ouders	  pikken	  hiervan	  mee	  wat	  voor	  hen	  bruikbaar	  is,	  al	  geeft	  een	  enkele	  
ouder	  aan	  de	  adviezen	  van	  het	  consultatiebureau	  strikt	  op	  te	  volgen.	  	  
	  
• Dan	  zegt	  de	  ene:	  ‘Geef	  maar	  een	  Ligaatje’.	  En	  de	  ander	  zegt:	  ‘Nee,	  een	  liga	  zit	  veel	  te	  veel	  suiker	  in!’	  	  
• Ja,	  dat	  merk	  je	  toch	  altijd	  hoor,	  	  dat	  gemiddelde	  is	  leuk,	  maar	  niemand	  voldoet	  aan	  het	  gemiddelde.	  
• Ik	  ga	  hier	  niet	  heen	  als	  ware	  het	  een	  orakel	  wat	  alles	  weet.	  	  
• Je	  neemt	  adviezen	  ter	  harte	  maar	  geeft	  er	  toch	  een	  eigen	  draai	  aan.	  	  
• Overal	  is	  diversiteit	  behalve	  bij	  CB.	  
• Je	  wordt	  als	  het	  ware	  wel	  geacht	  om	  volgens	  de	  regels/ideeën	  van	  het	  consultatie	  bureau	  te	  handelen	  
Ouders	  vinden	  wel	  dat	  het	  JGZ	  team	  haar	  best	  doet	  om	  in	  de	  dienstverlening	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  
behoefte	  van	  ouders.	  Als	  voorbeelden	  worden	  het	  avondbureau	  aangehaald	  en	  een	  keer	  een	  extra	  
‘prikspreekuur’	  voor	  vierjarigen	  op	  een	  zaterdag.	  Maar	  naar	  het	  consultatiebureau	  gaan	  ‘wanneer	  u	  
wilt	  komen’	  spreekt	  mensen	  niet	  meteen	  aan.	  
• ik	  vind	  vaste	  tijden	  wel	  prettig.	  en	  weten	  dat	  er	  tussendoor	  inloopspreekuur	  is	  zonodig	  
Ouders	  gaan	  zelf	  niet	  altijd	  even	  bewust	  om	  met	  	  het	  ‘wat	  en	  waarom’	  van	  het	  consultatiebureau.	  Niet	  
iedereen	  weet	  dat	  het	  CB	  vrijwillige	  zorg	  biedt,	  niet	  elke	  ouder	  bereidt	  zich	  voor	  op	  een	  
consultatiebureaubezoek.	  En	  als	  een	  ouder	  niet	  zoveel	  kan	  met	  de	  adviezen	  die	  je	  krijgt	  zegt	  deze	  dat	  
niet	  altijd,	  want	  stel	  dat	  je	  als	  ouder	  ‘gediskwalificeerd’	  wordt.	  
• dat	  hoort	  erbij,	  	  zo	  ben	  je	  gewoon	  geconditioneerd.	  
• Je	  wordt	  vader	  of	  moeder	  en	  daar	  denken	  we	  niet	  over	  na,	  je	  gaat	  gewoon	  
• Ik	  wil	  eigenlijk	  geen	  discussie,	  want	  straks	  vinden	  ze	  me	  een	  slechte	  ouder,	  dan	  heb	  ik	  een	  volgende	  

keer	  gezeur.	  Je	  denkt	  toch	  wel	  dat	  er	  gekeken	  wordt	  hoe	  je	  het	  doet	  als	  ouder.	  
• ‘Waar	  wilt	  u	  het	  over	  hebben?’	  die	  vraag	  wordt	  nooit	  gesteld.	  
	  
Consultatie	  arts:	  
Bij	  verschillende	  ouders	  is	  het	  voorgekomen	  dat	  de	  arts	  mee	  moest	  kijken	  omdat	  de	  verpleegkundige	  
een	  bijzonderheid	  had	  geconstateerd.	  Meestal	  kon	  dat	  meteen,	  en	  dat	  wordt	  gewaardeerd	  door	  
ouders.	  Het	  feit	  dat	  de	  arts	  moet	  komen	  kijken	  maakt	  ouders	  niet	  meer	  ongerust	  dan	  de	  bevinding	  op	  
zich,	  en	  dat	  de	  arts	  dan	  komt	  vinden	  ze	  juist	  goed,	  dan	  wordt	  het	  serieus	  genomen.	  
	  
Nadelen,	  dingen	  die	  anders	  zouden	  kunnen:	  
• Locatie	  is	  nu	  verder	  weg	  voor	  ouders	  (B).	  	  Eerst	  kon	  je	  lopen,	  nu	  moet	  je	  een	  auto	  regelen.	  
• Het	  is	  soms	  erg	  druk	  in	  de	  wachtkamer,	  ‘een	  groot	  kippenhok’	  volgens	  een	  van	  de	  ouders.	  
• Wachttijden	  kunnen	  oplopen,	  als	  je	  een	  kwartier	  eerder	  komt	  om	  te	  wegen	  en	  te	  meten	  wil	  je	  niet	  

een	  half	  uur	  na	  de	  afgesproken	  tijd	  binnen	  geroepen	  worden.	  
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• In	  B	  zijn	  de	  matjes	  van	  de	  vorige	  locatie	  mee	  gekomen,	  maar	  die	  zijn	  te	  groot	  voor	  de	  
verschoonplekken.	  Deze	  zijn	  te	  ondiep.	  Dat	  is	  onveilig	  en	  je	  hebt	  geen	  plek	  meer	  om	  	  je	  
spullen	  neer	  te	  leggen	  ook.	  

• Met	  afzeggen	  van	  spreekuren	  valt	  het	  wel	  mee	  zeggen	  ouders.	  Maar	  als	  het	  gebeurt,	  dan	  graag	  
telefonisch	  en	  niet	  per	  brief.	  

• Meer	  gebruik	  van	  moderne	  media:	  mail,	  online	  afspraken	  maken,	  en	  helemaal	  mooi	  zou	  het	  zijn	  als	  
je	  online	  je	  dossier	  in	  zou	  kunnen	  zien.	  Dat	  is	  zoveel	  transparanter.	  

• Afspraken	  maken	  voor	  twee	  kinderen	  op	  een	  spreekuur	  zou	  weer	  mogelijk	  moeten	  zijn.	  Dit	  lukt	  in	  
B	  niet	  goed,	  met	  als	  verklaring	  van	  het	  CAS:	  nieuwe	  werkwijze.	  

• sta	  open	  voor	  de	  gevoelens,	  ideeën	  en	  meningen	  van	  de	  moeders,	  die	  voelen	  hun	  kind	  soms	  heel	  erg	  
goed	  aan,	  waardoor	  ze	  soms	  daarom	  afwijken	  van	  de	  standaard	  regel.	  

	  

Conclusie:	  
Klanten	  zijn	  tevreden	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze,	  ervaren	  evenveel	  professionaliteit,	  maar	  minder	  
continuïteit.	  De	  klant	  ziet	  op	  dit	  moment	  niet	  echt	  voordelen	  in	  de	  zin	  van	  nieuwe	  dienstverlening	  
door	  artsen,	  maar	  dat	  is	  ook	  niet	  goed	  te	  vangen	  in	  een	  focusgroepinterview,	  gezien	  het	  beperkte	  
aantal	  klanten	  wat	  in	  aanraking	  komt	  met	  nieuwe	  zaken	  als	  prematurenbureau	  en	  dubbelblind	  
provoceren	  bij	  koemelkeiwitallergie.	  Meer	  continuïteit	  bij	  de	  verpleegkundige	  zou	  een	  voordeel	  
kunnen	  zijn.	  

Aandachtspunten	  bij	  implementatie:	  
Goede	  informatie	  aan	  klanten	  mbv	  de	  reeds	  ontwikkelde	  folder	  en	  toelichting	  door	  de	  medewerkers	  in	  
de	  eerste	  twee	  contactmomenten	  is	  belangrijk	  en	  blijkt	  voldoende.	  Daarnaast	  zijn	  vooral	  continuïteit	  
in	  persoon	  en	  eenduidigheid	  in	  advisering	  belangrijke	  punten	  voor	  elk	  team,	  los	  van	  deze	  werkwijze.	  	  

Aandachtspunten	  voor	  het	  borgen	  van	  continuiteit	  zijn	  benoemd	  op	  pagina	  11.
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Ad	  vraag	  3:	  Welke	  nieuwe	  taken/rollen	  ontwikkelen	  artsen?	  

Proces:	  	  
De	  artsen	  van	  de	  pilotteams	  zijn,	  ondersteund	  door	  de	  collega’s	  die	  meehielpen	  met	  het	  trainen	  van	  
verpleegkundigen,	  aan	  het	  brainstormen	  geweest	  over	  nieuwe	  taken	  en	  rollen.	  Hierbij	  zijn	  in	  eerste	  
instantie	  twee	  artsen	  uit	  het	  management-‐	  en	  adviesteam	  aanwezig	  geweest	  om	  het	  proces	  op	  te	  
starten,	  daarna	  is	  de	  groep	  zelfstandig	  verder	  gegaan.	  De	  uitwerking	  is	  nog	  niet	  volledig	  afgerond,	  
hieronder	  volgt	  een	  overzicht.	  

Opsomming	  aanvullende	  taken	  Jeugdarts	  werkgroep	  uitgevoerd	  in	  2012	  
Loopt	  nu:	  
Medisch	  inloopspreekuur	  
Uitvoeren	  dubbelblinde	  provocatietest	  op	  CB	  (inmiddels	  weer	  gestopt,	  externe	  financiering	  stopte)	  
Prematuren	  nazorgbureau	  
	  
Mee	  bezig:	  
Meer	  contact	  met	  ketenpartners,	  oa	  dmv	  deelname	  aan	  overleg	  
Onderzoeken	  mogelijkheden	  rechtstreeks	  verwijzen	  en	  behandeling	  kleine	  kwalen	  
Kwaliteit	  voorlichtingsmateriaal	  verbeteren	  
Meer	  betrokkenheid	  bij	  multi-‐problemgezinnen	  
Deelname	  werkgroep	  Gezond	  Gewicht	  
	  
Zouden	  nog	  willen:	  
Meewerken	  aan	  ontwikkeling	  en/of	  implementatie	  van	  landelijke	  richtlijnen	  
Overleg	  met	  gemeente	  en	  politieke	  partij	  
Opzet	  wetenschappelijk	  onderzoek	  
Spreekuur	  met	  fysiotherapeut	  en	  logopedist	  
Organiseren	  van	  nascholingen	  
Ontwikkelen	  en	  up-‐to-‐date	  maken	  van	  lesmateriaal	  
Lesgeven	  aan	  artsen	  of	  verpleegkundigen	  
	  
Reeds	  bestaande	  taken:	  
Van	  Wiechentrainingen/scholingen	  
Deelname	  OR	  
Opleiden	  jeugdartsen	  
Achterwacht	  medisch	  adviseur	  	  (waarneming	  voor	  inhoudelijke	  vragen	  bij	  vakantie)	  
Deelname	  landelijke	  werkgroep	  VOV	  
Deelname	  landelijke	  commissie	  ontwikkelingsonderzoek	  

Tijdsbesteding:	  
Gemiddeld	  besteden	  de	  artsen	  17%	  van	  hun	  productieve	  tijd	  aan	  andere	  taken,	  naast	  hun	  bureaus	  en	  
naast	  consultatie	  bij	  de	  verpleegkundige.	  Vooraf	  was	  tenminste	  15%	  als	  doelstelling	  afgesproken.	  	  

Conclusie:	  
Een	  groep	  artsen	  is	  gedurende	  anderhalf	  jaar	  bezig	  geweest	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  taken	  
voor	  de	  jeugdarts.	  	  Enkele	  taken	  zijn	  daadwerkelijk	  opgestart,	  maar	  veel	  onderwerpen	  vragen	  verdere	  
uitwerking.	  	  

Aandachtspunten	  voor	  implementatie:	  
De	  artsen	  en	  de	  leden	  van	  de	  stuurgroep	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  opbrengst	  van	  het	  traject	  ‘ontwikkelen	  
nieuwe	  taken’	  hoger	  had	  kunnen	  zijn.	  Vooraf	  was	  bijvoorbeeld	  verondersteld	  dat	  rechtstreeks	  
verwijzen	  geregeld	  zou	  zijn	  in	  de	  zomer	  van	  2012.	  Meer	  sturing	  en	  ondersteuning	  op	  praktische	  zaken	  
is	  nodig	  om	  in	  de	  toekomst	  betere	  resultaten	  te	  kunnen	  verwachten.	  

De	  tijdsbesteding	  voor	  andere	  taken	  werd	  door	  een	  aantal	  artsen	  als	  weinig	  ervaren.	  Dit	  heeft	  ook	  te	  
maken	  met	  de	  planning	  van	  de	  eigen	  bureaus.	  Hoe	  minder	  kinderen	  op	  een	  artsenbureau	  gepland	  
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worden,	  hoe	  minder	  tijd	  er	  buiten	  het	  bureau	  om	  over	  blijft	  voor	  andere	  zaken.	  Dit	  is	  in	  het	  begin	  van	  
een	  implementatieperiode	  nodig,	  maar	  later	  niet	  meer	  of	  in	  mindere	  mate.	  In	  plaats	  van	  
beschikbaarheid	  van	  de	  arts	  voor	  consultatie	  bij	  elk	  verpleegkundig	  bureau	  kan	  ook	  gekozen	  worden	  
voor	  een	  inloopuur	  aan	  het	  begin	  of	  eind	  van	  een	  artsenbureau,	  waar	  ouders	  terug	  kunnen	  komen	  met	  
een	  consultatievraag.	  Dit	  vraagt	  een	  extra	  consult,	  wat	  mogelijk	  door	  ouders	  als	  extra	  belasting	  wordt	  
ervaren.	  Door	  dit	  gepaard	  te	  laten	  gaan	  met	  het	  doorontwikkelen	  van	  de	  mogelijkheid	  tot	  rechtstreeks	  
verwijzen	  wordt	  deze	  belasting	  verminderd:	  er	  is	  dan	  geen	  aanvullend	  huisartsenconsult	  meer	  nodig.	  
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Ad	  vraag	  4:	  Welke	  competenties	  ontwikkelen	  verpleegkundigen?	  
	  
Werkwijze	  vragenlijstonderzoek:	  	  
Er	  is	  een	  vragenlijst	  afgenomen	  (bijlage	  1)	  aan	  de	  verpleegkundigen	  van	  de	  pilotteams	  en	  van	  de	  
controleteams.	  
De	  vragenlijst	  is	  op	  drie	  momenten	  afgenomen:	  vooraf,	  halverwege	  en	  aan	  het	  eind	  van	  de	  pilot.	  	  
De	  vragenlijst	  stond	  op	  survey	  monkey,	  werd	  online	  ingevuld,	  de	  data	  zijn	  verzameld	  in	  een	  SPSS	  
bestand	  en	  daar	  geanalyseerd.	  
	  
De	  lijst	  bestond	  uit	  drie	  delen:	  

A) de	  rol	  van	  de	  verpleegkundige	  in	  de	  volgende	  domeinen:	  Zorgverlener	  (9	  items),	  Regisseur	  (3	  
items),	  Ontwerper	  (4	  items),	  Coach	  (2	  items),	  	  Beroepsbeoefenaar	  (3	  items),	  
Communicatie&Samenwerken	  (12	  items).	  

B) Vaardigheden	  op	  gebied	  van	  lichamelijk	  onderzoek:	  Ontwikkeling	  (6	  items),	  visus	  (4	  items),	  
hart	  (3	  items),	  groei	  (3	  items)	  diversen	  (7	  items)	  

C) Achtergrondinformatie	  over	  werkervaring,	  contractomvang	  en	  welk	  team.	  
	  

Bij	  elk	  item	  kon	  een	  keuze	  gemaakt	  worden	  uit	  de	  volgende	  opties:	  
-‐dit	  heb	  ik	  niet	  geleerd	  (1	  pt)	  
-‐dit	  heb	  ik	  geleerd	  maar	  pas	  het	  niet	  toe	  (2pt)	  
-‐dit	  heb	  ik	  geleerd	  en	  pas	  het	  soms	  toe	  (3	  pt)	  
-‐dit	  heb	  ik	  geleerd	  en	  pas	  ik	  (vrijwel)	  altijd	  toe	  (4pt)	  
	  
Zoals	  te	  zien	  is	  in	  figuur	  13	  verandert	  in	  de	  loop	  van	  de	  pilot	  niet	  de	  invulling	  van	  de	  algemeen	  
verpleegkundige	  rol,	  daarop	  scoren	  beide	  op	  alle	  rollen	  even	  hoog	  en	  hierin	  verandert	  voor	  beide	  
groepen	  niets	  wezenlijks.	  	  
	  

	  

1,0	  

1,5	  

2,0	  

2,5	  

3,0	  

3,5	  

4,0	  

Fig.	  13:	  algemeen	  verpleegkundige	  rollen	  

pilot	  1	  

pilot	  2	  

pilot	  3	  

contr	  1	  

contr	  2	  

contr	  3	  



Verslag	  onderzoeksresultaten	  project	  ‘ Impact en uitvoerbaarheid van taakherschikking van arts naar 
verpleegkundige binnen de JGZ 0-4’, Icare JGZ, S.J. Benjamins, arts M&G	  

23	  

In	  fig.	  14,	  waarin	  de	  
nieuw	  aangeleerde	  
vaardigheden	  zijn	  
verwerkt	  treedt	  wel	  
degelijk	  verandering	  
op.	  Op	  vrijwel	  alle	  
onderdelen	  
verschuift	  de	  
vaardigheid	  van	  
rond	  de	  2	  (wel	  
geleerd,	  maar	  ik	  doe	  
er	  niets	  mee)	  naar	  
bijna	  4	  (geleerd	  en	  
ik	  pas	  het	  toe)	  voor	  
de	  pilotgroep,	  
terwijl	  de	  
controlegroep	  op	  
hetzelfde	  niveau	  
blijft	  staan.	  Om	  dit	  
te	  toetsen	  zijn	  de	  individuele	  somscores	  per	  onderdeel	  of	  vaardigheid	  berekend	  en	  vervolgens	  zijn	  de	  
individuele	  verschilscores	  berekend	  tussen	  de	  eerste	  en	  laatste	  vragenlijst.	  Een	  ongepaarde	  T-‐toets	  op	  
de	  verschilscore	  liet	  op	  de	  vaardigheden	  mbt	  onderzoek	  van	  ‘ontwikkeling’	  (p<0.001),	  
‘visus’(p<0.001),	  ‘hart’(p<0.001)	  en	  ‘lichamelijk	  onderzoek	  divers’(p<0.001)	  een	  significant	  grotere	  
toename	  van	  competentie	  zien	  bij	  de	  verpleegkundigen	  in	  de	  pilotteams.	  	  
	  
Twee	  onderdelen	  vallen	  hierbij	  op:	  
Groei	  is	  in	  beide	  groepen	  zowel	  voor	  als	  tijdens	  de	  pilot	  hoog.	  Er	  is	  geen	  significant	  verschil	  of	  
verandering	  te	  zien.	  Dit	  wordt	  verklaard	  doordat	  beoordelen	  van	  groei	  ook	  nu	  al	  in	  het	  takenpakket	  
van	  de	  verpleegkundige	  zit.	  Officieel	  verwijst	  de	  arts,	  maar	  de	  verpleegkundige	  leest	  en	  beoordeelt	  bij	  
elk	  consult	  de	  groeicurven.	  
	  
Bij	  ontwikkeling	  viel	  op	  bij	  de	  eerste	  vragenlijst	  dat	  de	  pilot	  juist	  lager	  scoorde	  dan	  de	  controlegroep.	  
Bij	  de	  vervolgmetingen	  blijft	  de	  controlegroep	  op	  hetzelfde	  niveau,	  en	  de	  pilotgroep	  stijgt	  naar	  4.	  De	  
verklaring	  hiervan	  ligt	  waarschijnlijk	  in	  het	  gegeven	  dat	  de	  vragenlijst	  pas	  af	  was	  toen	  de	  scholingen	  al	  
waren	  begonnen.	  De	  pilotgroep	  had	  haar	  scholing	  over	  het	  Van	  Wiechen	  onderzoek	  al	  gehad	  en	  waren	  
zich	  er	  daardoor	  meer	  dan	  voorheen	  van	  bewust	  dat,	  hoewel	  ze	  wel	  wat	  wisten	  van	  het	  
ontwikkelingsonderzoek	  op	  de	  aangegeven	  leeftijd,	  ze	  het	  onderzoek	  nog	  niet	  goed	  uitvoerden.	  
Daardoor	  waren	  ze	  bewust	  incompetent	  geworden,	  een	  van	  de	  eerste	  fasen	  van	  een	  leerproces.	  De	  
collega’s	  van	  de	  controlegroep	  hadden	  deze	  scholing	  niet	  gehad	  en	  zaten	  in	  een	  fase	  eerder,	  voordat	  je	  
aan	  een	  leerproces	  begint,	  dan	  ben	  je	  onbewust	  incompetent.	  Ze	  deden	  het	  waarschijnlijk	  niet	  beter	  
dan	  de	  collega’s	  in	  de	  pilot,	  maar	  waren	  zich	  er	  niet	  van	  bewust	  dat	  ze	  het	  beter	  zouden	  kunnen	  doen.	  
	  
Kanttekening:	  de	  tweede	  vragenlijst	  is	  door	  minder	  mensen	  ingevuld	  dan	  de	  eerste	  en	  de	  laatste.	  Dit	  
komt	  ws	  omdat	  er	  toen	  minder	  reminders	  zijn	  gestuurd.	  Aantallen	  deelnemers	  (pilot/controle):	  12/11	  
bij	  de	  eerste,	  7/6	  bij	  de	  tweede,	  11/10	  bij	  de	  derde	  vragenlijst.	  De	  toets	  op	  significantie	  is	  daarom	  
gebaseerd	  op	  de	  gegevens	  van	  de	  eerste	  en	  de	  laatste	  vragenlijst.	  
	  
Samenstelling	  groep:	  De	  controlegroep	  was	  meer	  ervaren,	  deze	  medewerkers	  hebben	  iets	  grotere	  
contracten,	  bovendien	  waren	  er	  in	  de	  pilot	  meer	  wisselingen.	  De	  tweede	  meting	  is	  niet	  zo	  
representatief,	  maar	  ook	  tussen	  1	  en	  3	  zitten	  verschillen.	  Een	  persoon	  is	  vertrokken.	  Later	  geschoolde	  
verpleegkundigen	  zijn	  niet	  meegenomen.	  

Conclusie:	  
De	  verpleegkundigen	  in	  de	  pilotgroep	  hebben	  de	  benodigde	  vaardigheden	  voor	  het	  lichamelijk	  
onderzoek	  aangeleerd,	  terwijl	  er	  geen	  verschuiving	  is	  opgetreden	  in	  de	  algemene	  verpleegkundige	  
rollen.	  	  Dit	  is	  conform	  de	  verwachting.	  
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Fig.	  14:	  Competenties	  lichamelijk	  onderzoek	  
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Ad	  vraag	  5:	  Verslag	  Focusgroep	  interviews	  medewerkers:	  
	  
Inleiding:	  
Dit	  verslag	  is	  een	  verwerking	  van	  de	  letterlijke	  verslagen	  van	  vier	  focusgroepsgesprekken	  met	  de	  
verschillende	  deelnemers	  aan	  de	  pilot:	  
-‐twee	  groepen	  van	  vier	  en	  vijf	  verpleegkundigen	  
-‐een	  groep	  van	  vier	  artsen	  
-‐een	  groep	  van	  vijf	  assistentes.	  
	  
De	  gesprekken	  van	  gemiddeld	  anderhalf	  uur	  zijn	  geleid	  door	  een	  stafarts	  van	  een	  andere	  JGZ-‐
organisatie.	  	  Ondergetekende	  was	  aanwezig	  om	  te	  notuleren	  en	  heeft	  de	  gespreksverslagen	  en	  
uitwerking	  daarvan	  gemaakt.	  Citaten	  van	  medewerkers	  zijn	  schuin	  gedrukt.	  
	  
Algemene	  indruk	  van	  de	  pilot:	  
De	  algemene	  mening	  van	  de	  medewerkers	  is	  positief,	  er	  zijn	  natuurlijk	  kanttekeningen	  en	  
bedenkingen.	  Deze	  volgen	  later	  in	  dit	  document.	  
	  
De	  artsen	  vinden	  het	  verdiepend	  om	  met	  de	  nieuwe	  werkwijze	  te	  werken,	  ze	  gaan	  zelf	  ook	  weer	  meer	  
kritisch	  naar	  hun	  werk	  kijken.	  Het	  werk	  is	  gevarieerder	  geworden	  en	  het	  is	  ook	  fijn	  om	  wat	  meer	  tijd	  
te	  hebben	  voor	  de	  kinderen.	  
	  
• Ja,	  ik	  vind	  het	  leuk,	  ik	  vind	  het	  voor	  mezelf	  ook	  leerzaam,	  doordat	  verpleegkundigen	  ook	  een	  beetje	  

meekijken	  word	  je	  nog	  wel	  eens	  bij	  de	  les	  gehouden.	  
	  
De	  verpleegkundigen	  zijn	  over	  het	  algemeen	  positief.	  De	  verdieping	  is	  leuk	  en	  interessant,	  je	  krijgt	  een	  
completer	  beeld	  van	  een	  kind.	  Je	  leert	  veel,	  vergroot	  je	  kennis.	  Het	  werk	  is	  echt	  leuker	  geworden	  
volgens	  een	  aantal,	  uitdagender.	  Dat	  geldt	  niet	  voor	  iedereen.	  
	  
• Voor	  mij	  is	  het	  geen	  kunstje	  meer,	  het	  is	  	  echt	  een	  completer	  beeld	  van	  het	  kind	  geworden	  en	  daarmee	  

ga	  je	  aan	  de	  slag.	  
	  
• Ja,	  maar	  completer	  beeld,	  dat	  weet	  ik	  niet.	  Ik	  bedoel,	  had	  ik	  dan	  eerder	  geen	  compleet	  beeld?	  Ik	  weet	  

niet	  zo	  goed	  wat	  dan	  deze	  handelingen	  toevoegen	  aan	  dat	  beeld	  wat	  ik	  van	  een	  kind	  heb.	  Wat	  
dat	  dan	  completer	  maakt.	  Nou	  ja,	  als	  je	  naar	  het	  hartje	  luistert	  en	  je	  kijkt	  naar	  de	  heupen,	  dan	  
ga	  je	  niet	  anders	  naar	  kinderen	  kijken.	  

	  
• Maar	  om	  elke	  keer	  standaard	  zo’n	  consult	  te	  doen	  met	  lichamelijk	  onderzoek	  erbij,	  dat	  is	  zelf	  niet	  mijn	  

droombaan.	  	  
	  
De	  nabespreking	  is	  gelijkwaardiger	  geworden,	  de	  artsen	  vragen	  de	  verpleegkundige	  	  meer	  mee	  te	  
denken	  over	  medische	  zaken	  en	  worden	  andersom	  meer	  betrokken	  bij	  psychosociale	  vragen.	  
Verpleegkundigen	  vinden	  het	  een	  voordeel	  kinderen	  vaker	  te	  zien,	  dan	  pak	  je	  sneller	  de	  draad	  weer	  op	  
waar	  je	  gebleven	  bent.	  In	  B	  is	  dit	  nog	  niet	  zo	  aan	  de	  orde,	  o.a.	  vanwege	  de	  splitsing	  regulier/pilot.	  	  
	  
De	  teams	  zijn	  hechter	  geworden,	  door	  alles	  wat	  ze	  in	  de	  pilot	  hebben	  moeten	  uitzoeken	  met	  elkaar.	  
	  
Dat	  hele	  proces	  als	  team…….dat	  had	  ik	  niet	  van	  tevoren	  bedacht	  dat	  dat	  echt	  tot	  voordeel	  zou	  gaan	  zijn.	  
Maar	  dat	  is	  echt	  een	  voordeel.	  
	  
In	  de	  onderlinge	  samenwerking	  werd	  toenemend	  wederzijds	  vertrouwen	  ervaren.	  Dat	  was	  niet	  alleen	  
prettig	  maar	  ook	  een	  basisvoorwaarde	  voor	  het	  slagen	  van	  de	  samenwerking.	  Dat	  wilde	  niet	  zeggen	  
dat	  er	  geen	  zaken	  over	  en	  weer	  uitgesproken	  moesten	  worden	  over	  de	  frequentie	  van	  consulteren	  of	  
over	  kinderen	  regulier	  willen	  houden	  of	  juist	  niet.	  Die	  gesprekken	  konden	  gevoerd	  worden	  omdat	  er	  
sprake	  was	  van	  vertrouwen.	  
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Training/scholing:	  
	  
Verpleegkundigen:	  
De	  scholing	  is	  als	  zinvol	  ervaren	  door	  de	  verpleegkundigen,	  maar	  de	  stageperiode	  was	  wel	  zwaar	  en	  
stressvol.	  	  
	  
• Ik	  was	  heel	  blij	  dat	  de	  stage	  voorbij	  was.	  Dat	  die	  dagen,	  die	  terugkomdagen	  klaar	  waren,	  dat	  ik	  

gewoon	  lekker	  kon	  gaan	  starten.	  
• Het	  was	  al	  heftig,	  direct	  ging	  het	  al	  mis	  met	  de	  stageverdeling	  
• dat	  was	  echt	  een	  ramp,	  daar	  krijg	  ik	  	  nog….	  Nou	  ja,	  het	  was	  minder	  goed	  geregeld,	  laat	  ik	  het	  zo	  maar	  

zeggen	  
	  

Het	  was	  goed	  om	  bij	  verschillende	  artsen	  stage	  te	  lopen,	  maar	  met	  twee	  of	  drie	  en	  niet	  meer,	  waarbij	  
een	  arts	  duidelijk	  hoofdbegeleider	  is,	  ook	  in	  aantal	  dagdelen.	  	  
Verschillende	  artsen	  zien	  betekende	  ook	  verschillen	  zien.	  In	  de	  frequentie	  en	  uitvoering	  van	  
screeningen	  zit	  tussen	  artsen	  veel	  verschil.	  Hoe	  lang	  onderzoek	  je	  a.	  femoralia	  en	  testes,	  luister	  je	  
hartjes	  liggend	  of	  zittend.	  Dit	  heeft	  onduidelijkheid	  gegeven	  bij	  verpleegkundigen,	  onzekerheid	  maar	  
ook	  een	  gevoel	  van	  relativering.	  	  
	  
Je	  ziet	  gewoon	  heel	  veel	  verschillen.	  En	  ik	  denk	  dan:	  ‘zijn	  al	  die	  dingen	  echt	  nodig?	  
	  
Dit	  was	  niet	  altijd	  goed	  bespreekbaar	  met	  elke	  arts,	  ook	  die	  kregen	  te	  maken	  met	  onzekerheid	  doordat	  
ze	  geconfronteerd	  werden	  met	  de	  verschillen	  in	  uitvoering.	  
	  
Kijk,	  lichamelijk	  onderzoek,	  hoe	  hoort	  dat	  nu	  officieel.	  	  Ik	  merkte	  ook	  wel	  eens	  dat	  ik	  dingen	  deed	  en	  dan	  
dacht:	  oh,	  eigenlijk	  hoort	  dat	  zo	  niet.	  	  
	  
Het	  moet	  duidelijk	  zijn	  dat	  de	  verpleegkundige	  getrained	  wordt	  op	  onderzoeksvaardigheden	  en	  
daarop	  ook	  feedback	  krijgt	  en	  niet	  op	  gespreksvoering.	  Over	  en	  weer	  van	  elkaar	  ideeën	  opdoen	  is	  
prima,	  maar	  op	  gelijkwaardig	  niveau.	  
	  
Artsen:	  
De	  artsen	  hebben	  behoefte	  aan	  een	  betere	  voorbereiding	  op	  hun	  rol	  als	  begeleider.	  Hoe	  begeleid	  je,	  
hoe	  geef	  je	  feedback?	  En	  meer	  informatie	  over	  hoe	  de	  verpleegkundigen	  opgeleid	  worden,	  m.n.	  hoe	  ze	  
het	  lichamelijk	  onderzoek	  aangeleerd	  krijgen.	  	  
	  
En	  daar	  zijn	  ook	  heel	  veel	  verschillen	  in,	  maar	  het	  is	  wel	  prettig	  dat	  iedereen	  dat	  dan	  op	  dezelfde	  manier	  
doet	  en	  dat	  wij	  weten	  hoe	  zij	  het	  aangeleerd	  krijgen	  
	  
Drie	  maanden	  training	  vinden	  de	  artsen	  voor	  sommige	  vpk’en	  kort.	  Niet	  iedereen	  is	  daarna	  voldoende	  
zeker	  van	  zichzelf.	  	  
	  
de	  eerste	  paar	  keren	  ben	  ik	  gewoon	  nog	  even	  gaan	  luisteren,	  zo	  steekproefsgewijs.	  Daarna	  was	  het	  op	  een	  
gegeven	  moment	  ook	  niet	  meer	  nodig.	  
	  
Ook	  de	  verpleegkundigen	  geven	  aan	  dat	  het	  voelt	  als	  een	  verantwoordelijkheid,	  die	  niet	  iedereen	  
gemakkelijk	  vindt	  om	  te	  dragen.	  Voor	  de	  artsen	  is	  het	  in	  het	  begin	  even	  lastig	  om	  het	  los	  te	  laten.	  Maar	  
dat	  is	  een	  groeiproces.	  In	  het	  begin	  wordt	  de	  arts	  er	  vaak	  bij	  geroepen,	  dat	  wordt	  langzamerhand	  
minder.	  
	  
Wat	  ik	  nu	  merk	  is	  dat	  zij	  ook	  dingen	  eruit	  halen.	  Dat	  ze	  het	  naar	  mijn	  idee	  wel	  signaleren.	  Nou	  goed,	  dat	  
is	  in	  het	  begin	  natuurlijk	  spannend.	  
	  
Ze	  hebben	  nu	  zo	  onderhand	  wel	  zulke	  voelsprieten	  gekregen,	  dat	  als	  er	  iets	  niet	  klopt	  dat	  ze	  je	  wel	  roepen.	  
Ja,	  dus	  dan	  kan	  er	  misschien	  iets	  zijn	  maar	  dan	  zal	  het	  ook	  niet	  zoveel	  consequenties	  hebben,	  laat	  ik	  het	  
zo	  dan	  maar	  zeggen.	  
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Een	  aantal	  verpleegkundigen	  is	  van	  mening	  dat	  er	  een	  grens	  gesteld	  moet	  worden,	  dat	  je	  op	  een	  
bepaald	  moment	  iemand	  van	  pilotwerkzaamheden	  af	  moet	  halen.	  Bovendien	  moet	  goed	  duidelijk	  zijn	  
wat	  de	  grens	  is	  van	  wat	  de	  verpleegkundige	  wel	  of	  niet	  moet	  weten.	  
	  
Mensen	  krijgen	  eindeloos	  de	  tijd	  om	  in	  te	  werken.	  
Iemand	  moet	  het	  dus	  beter	  begeleiden	  en	  daarmee	  zeggen	  van,	  nou	  ja,	  als	  je	  nog	  steeds	  twijfelt	  over	  elk	  	  
hartje,	  ja	  sorry	  maar	  ga	  dan	  gewoon	  de	  reguliere	  bureaus	  doen.	  
	  
Ik	  vind	  ook	  wel	  eens	  dat	  collega’s	  eindeloos	  er	  dingen	  bij	  gaan	  slepen,	  waarvan	  ze	  denken	  dat	  ze	  die	  
moeten	  weten,	  terwijl	  in	  mijn	  ogen	  dat	  helemaal	  niet	  hoeft.	  	  
	  
	  
PILOT:	  
	  
In	  B	  is	  de	  pilot	  turbulenter	  verlopen	  dan	  in	  A,	  doordat	  verschillende	  verpleegkundigen	  uitvielen	  
wegens	  ziekte	  en/of	  zwangerschap,	  een	  collega	  is	  vertrokken.	  	  
	  
Ik	  vind	  het	  echt	  een	  chaotisch	  jaar,	  niet	  te	  beschrijven.	  	  
	  
De	  uitval	  heeft	  volgens	  de	  collega’s	  deels	  te	  maken	  met	  spanningen	  die	  al	  speelden,	  deels	  met	  de	  pilot	  
die	  daar	  boven	  op	  stress	  veroorzaakte.	  	  
	  
het	  bureau	  bestaat	  10,	  11	  jaar,	  en	  het	  gaat	  gerust	  over	  dingen	  van	  9	  jaar	  geleden	  
De	  emmers	  waren	  al	  goed	  gevuld	  en	  om	  verschillende	  redenen	  zijn	  ook	  wel	  daardoor	  overgelopen,	  door	  
een	  aantal	  zwangerschappen	  enne..	  
	  
Werkdruk	  
Het	  werk	  is	  voor	  de	  verpleegkundigen	  drukker	  geworden.	  Pilotbureaus	  vragen	  veel	  van	  de	  
verpleegkundige,	  ze	  moeten	  flink	  doorwerken	  om	  op	  tijd	  te	  zijn.	  In	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  wordt	  meer	  
routine	  ontwikkeld	  en	  groeit	  het	  zelfvertrouwen	  zodat	  de	  arts	  minder	  vaak	  hoeft	  mee	  te	  kijken.	  Dan	  
vermindert	  de	  werkdruk	  wel	  wat.	  10	  kinderen	  vinden	  de	  verpleegkundigen	  maximaal	  haalbaar	  op	  een	  
pilotbureau.	  Het	  is	  ook	  drukker	  omdat	  het	  lastig	  is	  in	  je	  ‘artsenconsult’	  minder	  tijd	  aan	  opvoedvragen	  
en	  voeding	  te	  besteden,	  ouders	  hebben	  van	  de	  verpleegkundige	  ook	  een	  bepaalde	  verwachting	  daarin.	  	  
Tenslotte	  voelde	  zeker	  in	  het	  begin	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  nieuwe	  taken	  zwaar.	  
	  
Eigenlijk	  heb	  ik	  dan	  twee	  petten	  op,	  je	  kan	  je	  verpleegkundige	  blik	  ook	  niet	  uitschakelen.	  
	  
Laatst	  deed	  ik	  eens	  weer	  een	  regulier	  bureau,	  dan	  merk	  ik	  wel	  dat	  zo’n	  bureau	  veel	  relaxter	  is	  en	  ook	  op	  
een	  veel	  lager	  tempo	  gaat,	  en	  je	  altijd	  op	  tijd	  ben,	  en	  bij	  de	  pilotbureaus	  is	  dat	  niet.	  
	  
Je	  zou	  er	  …	  voor	  kunnen	  kiezen,	  …..	  of	  je	  als	  je	  minder	  kinderen	  ziet	  op	  je	  bureau,	  en	  dus	  met	  je	  dubbele	  pet	  
een	  consult	  kan	  doen,	  dus	  minder	  consulten	  (contactmomenten,	  JB)	  hoeft	  te	  doen.	  	  
	  
Ja,	  dat	  stukje	  verantwoording,	  van	  ‘mis	  ik	  niets’	  ook	  al	  heb	  je	  een	  arts	  achter	  de	  hand.	  	  
	  
De	  artsen	  zien	  minder	  kinderen	  op	  een	  bureau,	  maar	  doordat	  ze	  meerdere	  keren	  per	  dagdeel	  bij	  de	  
verpleegkundige	  geconsulteerd	  worden	  hebben	  ze	  hun	  tijd	  ook	  wel	  nodig.	  7	  kinderen	  per	  dagdeel,	  als	  
je	  een	  enkel	  verpleegkundig	  bureau	  ernaast	  hebt	  8.	  Dit	  vinden	  ze	  maximaal.	  De	  werkdruk	  van	  de	  
artsen	  ligt	  lager	  dan	  die	  van	  de	  verpleegkundigen,	  dit	  geven	  ze	  zelf	  aan,	  maar	  ook	  hun	  collega’s	  zien	  
dit.	  
	  
Ze	  (de	  artsen)	  doen	  wel	  van	  alles	  tussendoor,	  hoor,	  dat	  ook	  wel,	  maar	  ze	  hebben	  niet	  die	  druk	  (als	  de	  vpk).	  
Ze	  kunnen	  heel	  relaxed	  hun	  consulten	  doen.	  Zeker	  nu	  ze	  er	  veel	  minder	  vaak	  bij	  geroepen	  worden	  door	  de	  
verpleegkundige.	  	  
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De	  belasting	  voor	  assistentes	  zit	  em	  met	  name	  in	  het	  draaien	  van	  drie	  bureaus	  tegelijk	  en	  het	  bewaken	  
van	  correcte	  planning	  vervolgafspraken.	  In	  de	  beginfase	  zijn	  ze	  ook	  veel	  betrokken	  geweest	  bij	  het	  
omgooien	  van	  bureauplanningen.	  	  
	  
Zelfstandigheid	  en	  vertrouwen	  
Iedereen	  merkt	  dat	  de	  arts	  steeds	  minder	  geconsulteerd	  hoeft	  te	  worden,	  maar	  het	  aantal	  keren	  is	  
wisselend.	  Het	  zelfvertrouwen	  bij	  de	  verpleegkundigen	  groeit	  en	  het	  wederzijds	  vertrouwen	  ook.	  
	  
Van	  sommige	  onderwerpen	  heb	  ik	  zoveel	  kennis	  gekregen	  dat	  ik	  denk	  daar	  hoef	  ik	  de	  arts	  niet	  bij	  te	  
roepen	  dat	  kan	  ik	  prima	  zelf.	  
	  
Als	  in	  	  het	  vierwekenconsult	  iets	  niet	  lukt	  bij	  de	  arts	  kan	  de	  verpleegkundige	  dit	  doen	  in	  het	  
tweemaanden	  consult.	  Dat	  is	  praktisch,	  maar	  er	  zit	  de	  valkuil	  aan	  dat	  je	  verpleegkundig	  consult	  
dichtslibt	  met	  ‘artsenzaken’.	  
	  
De	  verpleegkundigen	  merken	  dat	  ze	  door	  de	  recente	  scholingen	  sommige	  delen	  van	  het	  onderzoek	  
secuurder	  uitvoeren	  dan	  de	  arts,	  of	  dat	  jongere	  oren	  meer	  hartruisjes	  horen	  dan	  oudere.	  Dat	  geeft	  wel	  
eens	  irritatie,	  als	  de	  afwijkende	  bevinding	  van	  de	  verpleegkundige	  opnieuw	  wordt	  beoordeeld	  door	  de	  
arts	  en	  deze	  ziet	  dan	  niets	  bijzonders.	  	  
	  
Ik	  twijfel	  over	  scheel	  kijken	  en	  diegene	  doet	  dat	  onderzoek	  na,	  en	  dan	  denk	  ik	  ja,	  zo	  krijg	  je	  het	  er	  
natuurlijk	  nooit	  uit,	  want	  je	  doet	  het	  gewoon	  niet	  goed,	  zeg	  maar.	  	  
	  
De	  verpleegkundigen	  vragen	  zich	  af	  of	  het	  nodig	  is	  om	  het	  onderzoek	  over	  te	  doen	  als	  arts.	  Dit	  doet	  
niet	  elke	  arts,	  sommigen	  vragen	  een	  aantal	  dingen	  na	  of	  de	  vpk	  dit	  gedaan	  heeft,	  sommige	  
verpleegkundigen	  kunnen	  op	  bepaalde	  onderwerpen	  zelf	  verwijzen,	  zoals	  visus,	  en	  vermelden	  dit	  in	  
de	  nabespreking.	  Opnieuw	  verschil	  tussen	  de	  artsen,	  ook	  in	  vervolgbeleid.	  Logisch,	  maar	  soms	  lastig.	  
	  
Kwaliteitstoetsing	  
Diversiteit	  in	  uitvoering	  is	  er	  bij	  artsen,	  en	  	  ook	  bij	  verpleegkundigen.	  Ze	  worden	  na	  de	  scholing	  niet	  
meer	  gecheckt	  op	  kwaliteit	  van	  uitvoering.	  De	  verpleegkundigen	  zouden	  meerwaarden	  van	  een	  extra	  
check	  zien,	  maar	  niet	  alleen	  voor	  henzelf,	  ook	  voor	  de	  artsen.	  
• Nou,	  niemand	  vind	  dat	  denk	  ik	  leuk,	  om	  gecheckt	  te	  worden,	  maar	  als	  je	  kijkt	  vanuit	  kwaliteit	  zou	  het	  

misschien	  erg	  goed	  zijn.	  	  
• Ik	  hoor	  artsen	  roepen:	  ja,	  ik	  heb	  al	  jaren	  geen	  scholing	  visus,	  ehh,	  VOV	  gehad.	  	  
• Ik	  denk	  dat	  het	  goed	  zou	  zijn	  dat	  je	  nadat	  ze	  (=vpk)	  een	  poos	  ermee	  gewerkt	  hebben	  ze	  opnieuw	  

beoordeelt.	  	  
• Of	  misschien	  wel	  elke	  maand	  een	  meeloopdag,	  een	  meeloopbureau.	  
• En	  dan	  denk	  ik	  ook	  dat	  het….	  prettig	  zou	  zijn	  ..…	  dat	  er	  een	  paar	  personen	  zijn	  die	  dat	  soort	  

beoordelingen	  gaan	  doen.	  	  Die	  zien	  dan	  ook	  heel	  veel	  verschillende	  verpleegkundigen.	  	  
	  
Toewijzingscriteria	  
De	  toewijzingscriteria	  worden	  door	  artsen	  en	  verpleegkundigen	  niet	  als	  eenduidig	  ervaren.	  Zeker	  in	  
het	  begin	  was	  het	  zoeken.	  
	  
• We	  wisten	  gewoon	  de	  medische	  redenen	  nog	  allemaal	  niet	  zo	  goed.	  	  
• Bijzonderheden	  zwangerschap	  is	  heel	  breed.	  	  Want	  daar	  valt	  dan	  van	  alles	  onder	  zeg	  maar,	  dus	  ja,	  wat	  

ga	  je	  daar	  dan	  invullen?	  	  
• heb	  ik	  regelmatig	  dat	  ik	  nergens	  problemen	  heb,	  dat	  je	  theoretisch	  uitkomt	  op	  pilot.	  Maar	  dat	  er	  

toch….	  Ja,	  kinderen	  die	  veel	  spugen…..	  	  
	  

Men	  vindt	  het	  niet	  logisch	  dat	  kinderen	  met	  psychosociale	  problemen	  regulier	  ingedeeld	  worden,	  daar	  
moet	  de	  verpleegkundige	  juist	  meer	  aandacht	  aan	  kunnen	  besteden.	  Wel	  vindt	  men	  het	  een	  voordeel	  
om	  naar	  dit	  soort	  kinderen	  met	  twee	  personen	  te	  kunnen	  kijken,	  en	  af	  en	  toe	  te	  overleggen/spiegelen.	  
Maar	  dat	  hoeft	  niet	  perse	  arts	  en	  vpk	  te	  zijn,	  kan	  ook	  met	  twee	  verpleegkundigen.	  
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Artsen	  zien	  nog	  wel	  een	  rol	  voor	  de	  jeugdarts	  bij	  kinderen	  met	  complexe	  psychosociale	  problematiek,	  
maar	  dan	  vooral	  in	  het	  meedenken	  over	  en	  coördineren	  van	  zorg.	  	  
En	  dat	  is	  natuurlijk	  wel	  een	  beetje	  zoeken	  van,	  hoe	  moet	  je	  dat	  vorm	  geven	  en	  wie	  doet	  dan	  wat.	  	  	  
	  
De	  toewijzing	  gebeurt	  in	  het	  algemeen	  goed	  in	  consensus	  tussen	  arts	  en	  vpk.	  Zelden	  verschil	  van	  
mening	  over	  de	  uiteindelijke	  toewijzing.	  Maar:	  
	  
heel	  vaak	  doe	  ik	  bureau	  met	  de	  verpleegkundige	  die	  dan	  niet	  het	  huisbezoek	  heeft	  gedaan.	  
	  
Het	  komt	  nog	  wel	  eens	  voor	  dat	  kinderen	  tot	  drie	  maanden	  regulier	  blijven.	  (of	  zes	  maanden….)	  
Redenen	  om	  nog	  regulier	  te	  blijven	  tot	  drie	  maanden:	  
	  
• Tot	  de	  echo	  van	  de	  heupen	  geweest	  is	  of	  bij	  veel	  huilen	  bijvoorbeeld….	  	  
• Toch	  twijfel	  soms	  over	  of	  het	  hart	  goed	  functioneert,	  of	  de	  groei.	  
• Schedelomtrek,	  kinderen	  die	  veel	  huilen	  waar	  je	  geen	  goede	  reden	  voor	  kan	  vinden,	  waar	  ik	  dan	  toch	  

denk,	  ja	  die	  wil	  ik	  zelf	  volgen,	  of	  er	  geen	  medische	  reden	  is.	  	  	  
• Nou	  ja,	  een	  heel	  enkele	  keer	  de	  heupen.	  Ik	  doe	  dat	  wel	  steeds	  minder	  hoor.	  
• Ik	  doe	  dat	  vaak	  wel	  hoor,	  zeker	  in	  combinatie	  met	  een	  behoorlijke	  voorkeurshouding.	  
• Hypertone	  kinderen….	  	  
• Toch	  ook	  als	  ik	  geen	  beeld	  van	  ouders	  kan	  krijgen,	  mensen	  die	  ik	  voor	  het	  eerst	  zie.	  Ja,	  dan	  denk	  ik:	  bij	  

dit	  kindje,	  hoe	  zit	  de	  moeder	  in	  elkaar,	  en	  dit	  gezin,	  dat	  zijn	  voor	  mij	  toch	  ook	  redenen	  om	  ze	  
toch	  ook	  even	  bij	  me	  te	  houden.	  	  

	  
Een	  enkele	  arts	  ziet	  de	  kinderen	  bij	  voorkeur	  tot	  drie	  maanden	  zelf,	  maar	  dat	  is	  volgens	  de	  
verpleegkundigen	  ook	  een	  proces	  geweest	  van	  loslaten,	  wat	  geleidelijk	  steeds	  beter	  ging.	  	  
In	  het	  gesprek	  met	  de	  artsen	  komt	  een	  belangrijk	  verschil	  tussen	  B	  en	  A	  naar	  voren:	  bij	  afwijkingen	  
zetten	  de	  collega’s	  in	  A	  een	  kind	  soms	  tijdelijk	  naar	  regulier	  als	  ze	  het	  de	  keer	  erna	  weer	  willen	  zien,	  
terwijl	  in	  B	  gewoon	  pilot	  blijft	  staan.	  Dat	  verklaart	  het	  verschil	  in	  wisselingen,	  dit	  is	  in	  A	  veel	  groter.	  En	  
voor	  een	  deel	  ook	  het	  nog	  bestaande	  verschil	  in	  toewijzing	  aan	  de	  pilot.	  
	  
Verpleegkundige	  rol	  
De	  verpleegkundigen	  komen	  voor	  hun	  gevoel	  minder	  toe	  aan	  opvoedkundige	  vragen.	  Doordat	  er	  veel	  
van	  de	  beschikbare	  tijd	  	  van	  de	  verpleegkundigen	  gevuld	  wordt	  met	  bureaus	  overheerst	  het	  gevoel	  dat	  
de	  ‘andere	  taken’	  in	  het	  gedrang	  komen.	  CJG-‐spreekuren	  zijn	  er	  bij	  gekomen,	  casemanagement	  voor	  de	  
verwijsindex,	  andere	  locatie	  in	  B	  waardoor	  meer	  reistijd	  voor	  huisbezoeken.	  Ze	  zien	  dat	  de	  arts	  
minder	  consulten	  per	  dagdeel	  heeft	  en	  daardoor	  meer	  tijd	  per	  klant	  kan	  besteden.	  Die	  gaat	  dan	  soms	  
wel	  op	  opvoedvragen	  in.	  
	  
• Ik	  heb	  minder	  tijd	  voor	  opvoedkundige	  dingen	  
• Als	  je	  dan	  eens	  onverwachte	  zaken	  hebt,	  bijvoorbeeld	  een	  spoed	  huisbezoek,	  want	  het	  gaat	  ergens	  niet	  

goed,	  dat	  is	  echt	  moeilijker	  in	  te	  plannen.	  	  	  
• Dus	  wij	  hadden	  zo’n	  kindje	  met	  ernstige	  psychosociale	  problematiek,	  waar	  zij	  extra	  aandacht	  aan	  ging	  

schenken,	  en	  op	  dat	  moment	  realiseerde	  ze	  zich	  eigenlijk	  van:	  ‘ja,	  maar	  dat	  doe	  ik	  nu,	  maar	  
eigenlijk	  deden	  jullie	  dat	  daarvoor.’	  En	  dan	  gaan	  de	  rollen	  omgedraaid	  worden	  en	  is	  dat	  wel	  
wenselijk?	  Nou,	  wij	  denken	  allemaal	  van	  niet.	  

• Dat	  is	  dan	  toch	  wel	  weer	  een	  beetje	  vreemd,	  dat	  je	  dan	  eigenlijk	  krijgt	  dat	  de	  verpleegkundige	  het	  
medische	  stukje	  gaat	  doen,	  en	  de	  arts	  naast	  het	  medische	  stukje	  ook	  nog	  weer	  verpleegkundige	  
vragen.	  

	  
	  
Taken	  en	  rollen	  arts.	  	  
De	  verpleegkundigen	  hebben	  het	  heel	  druk,	  maar	  de	  arts	  lijkt	  het	  redelijk	  rustig	  te	  hebben	  gekregen.	  
Van	  de	  extra	  taken	  zien	  de	  verpleegkundigen	  niet	  veel.	  	  
	  
• Er	  wordt	  HEEL	  veel	  tijd	  besteed	  aan	  de	  	  samenwerking	  opzetten	  en	  de	  rechtstreekse	  doorverwijzing,	  

nou,	  we	  zijn	  nu	  een	  jaar	  verder	  en…..(blik	  van	  ergernis).	  	  
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• Maar	  wat	  die	  arts	  nu	  precies	  doet…..?	  Dat	  is	  toch	  niet	  helemaal	  duidelijk	  voor	  ons,	  en	  dat	  vind	  ik	  wel	  
lastig,	  want	  ja…	  	  

	  
Men	  vraagt	  zich	  af	  of	  er	  niet	  een	  profiel	  moet	  komen	  met	  nieuwe	  omschrijving	  van	  taken	  voor	  arts	  en	  
verpleegkundige.	  Overleg	  netwerk	  doet	  de	  verpleegkundige,	  maar	  medisch	  netwerk	  is	  weer	  meer	  voor	  
de	  arts.	  
	  
De	  artsen	  geven	  aan	  dat	  ze	  meer	  tijd	  per	  consult	  besteden	  omdat	  ze	  kinderen	  zien	  die	  meer	  zorg	  nodig	  
hebben,	  ook	  de	  eenmaandsconsulten	  kosten	  net	  iets	  meer	  tijd	  dan	  andere	  consulten.	  Daarnaast	  
ondernemen	  ze	  eerder	  vervolgacties	  zoals	  ouders	  terugbellen	  of	  contact	  opnemen	  met	  andere	  
zorgverleners	  rondom	  een	  kind.	  Dat	  vroegen	  ze	  voorheen	  aan	  de	  verpleegkundige.	  
	  
Bijvoorbeeld	  lactulose	  instellen,	  dan	  bel	  je	  ze	  ook	  tussendoor	  terug……..Vroeger	  zat	  je	  dat	  dan	  ’s	  avonds	  
thuis	  te	  doen	  …..	  nu	  tussen	  bureautijden	  door.	  
	  
In	  B	  is	  samen	  met	  de	  kinderartsen	  een	  pilot	  ‘dubbelblind	  provoceren	  bij	  verdenking	  
koemelkeiwitallergie’	  opgestart	  door	  de	  artsen.	  	  
Direct	  verwijzen	  word	  uitgezocht,	  loopt	  nog	  niet.	  
Enkele	  artsen	  gaan	  naar	  CJG	  overleggen,	  naar	  een	  buurtnetwerkoverleg,	  er	  is	  overleg	  met	  de	  GGD	  over	  
overdracht.	  (in	  B	  nieuw,	  in	  de	  regio	  van	  team	  A	  bestond	  dit	  al)	  
In	  A	  doet	  de	  arts	  een	  medisch	  inloopspreekuur.	  Hier	  kunnen	  ook	  andere	  CJG	  partners	  naartoe	  
verwijzen,	  en	  ook	  als	  de	  verpleegkundige	  een	  bureau	  heeft	  gedaan	  zonder	  dat	  de	  arts	  aanwezig	  was	  en	  
ze	  heeft	  kinderen	  waarvan	  ze	  wil	  dat	  de	  arts	  die	  ziet	  kan	  ze	  naar	  dit	  spreekuur	  verwijzen.	  
Twee	  artsen	  zijn	  Van	  Wiechen	  instructeur	  en	  besteden	  daar	  nu	  meer	  tijd	  aan,	  maar	  er	  is	  ook	  tijd	  
opgegaan	  in	  extra	  bureaus	  elders	  en	  opmaken	  van	  overuren.	  Een	  van	  de	  collega’s	  wil	  nog	  eens	  een	  
onderzoek	  gaan	  opzetten,	  maar	  ziet	  daar	  tegenop.	  
	  
Continuïteit	  in	  persoon	  
Continuïteit	  in	  persoon	  verschilt	  per	  plaats.	  Kort	  gezegd:	  in	  B	  was	  het	  er	  niet,	  is	  het	  er	  voor	  de	  
verpleegkundigen	  nog	  steeds	  niet,	  zeker	  met	  alle	  personele	  wisselingen	  en	  splitsing	  tussen	  pilot	  en	  
regulier	  bureau.	  Voor	  de	  artsen	  is	  het	  daar	  toegenomen.	  In	  t’	  Harde	  is	  de	  continuïteit	  groot,	  in	  A	  is	  deze	  
verminderd	  omdat	  de	  continuïteit	  in	  persoon	  daar	  vooral	  hing	  op	  de	  arts	  en	  deze	  is	  nu	  veel	  minder	  in	  
beeld	  bij	  de	  klanten.	  Continuïteit	  in	  persoon	  kan	  een	  voordeel	  zijn:	  
	  
Omdat	  je	  hele	  gezinsverbanden	  ziet	  en	  dingen	  herkent.,	  maar:	  
continuïteit	  is	  natuurlijk	  niet	  artsgebonden	  
	  
Voor	  risicogezinnen	  vindt	  men	  het	  wel	  belangrijk	  dat	  er	  een	  vaste	  aanspreekpersoon	  is	  en	  dat	  hebben	  
teams	  ook	  geregeld.	  
Opvallend	  is	  dat	  continuïteit	  in	  persoon	  niet	  door	  iedereen	  even	  belangrijk	  en	  zelfs	  niet	  altijd	  
wenselijk	  wordt	  gevonden.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  niet	  zeker	  weten	  of	  je	  alles	  wel	  opmerkt,	  maar	  ook	  
met	  kunnen	  overleggen	  bij	  complexere	  problemen.	  Dat	  overleg	  hoeft	  niet	  perse	  met	  de	  arts,	  mag	  ook	  
met	  een	  collega-‐verpleegkundige.	  	  
	  
• En	  ik	  merk	  wel	  dat	  ik	  het	  ook	  prettig	  vind	  als	  iemand	  anders	  dat	  kind	  ook	  een	  keer	  heeft	  gezien.	  Dat,	  

mocht	  ik	  ….	  	  iets	  gemist	  hebben,	  dat	  iemand	  anders	  die	  dan	  …eruit	  vist.	  	  
• Dat	  vind	  ik	  ook	  wel	  eens	  beangstigend,	  want	  die	  zie	  ik	  dan	  terug	  en	  dan	  denk	  ik,	  gut	  die	  hebben	  alleen	  

nog	  maar	  mij	  gezien,	  als	  ik	  dan	  wat	  mis	  is	  er	  niemand	  die	  mij	  corrigeert,	  die	  dan	  even	  meekijkt.	  	  
• En	  aan	  de	  andere	  kant	  denk	  ik	  dan	  ook,	  ik	  zie	  die	  kinderen	  zo	  vaak,	  ach.	  Je	  ziet	  het	  dan	  ook	  wel	  als	  er	  

iets	  is.	  En	  dat	  wil	  ik	  ook	  wel,	  steeds	  dezelfde	  kinderen	  zien.	  
	  
Planning,	  achterwacht,	  assistentes:	  
De	  ene	  locatie	  doet	  twee	  bureaus	  tegelijk,	  de	  andere	  drie.	  Dit	  hangt	  af	  van	  de	  mogelijkheden	  op	  locatie.	  
Als	  er	  twee	  bureaus	  zijn	  komt	  het	  ook	  voor	  dat	  twee	  verpleegkundigen	  samen	  bureau	  doen	  zonder	  dat	  
er	  een	  arts	  als	  achterwacht	  is.	  Dat	  vindt	  niet	  elke	  medewerker	  een	  prettig	  idee.	  	  
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Maar	  dan	  nog	  kunnen	  er	  vragen	  voor	  een	  arts	  zijn	  en	  die	  is	  er	  op	  dat	  moment	  niet.	  En	  dat	  merkte	  ik	  op	  en	  
gegeven	  moment	  wel,	  dat	  ik	  helemaal	  geen	  vragen	  kreeg,	  terwijl	  ik	  normaal	  gesproken,	  toen	  we	  nog	  
gewoon	  op	  de	  oude	  manier	  werkten,	  dan	  werd	  je	  er	  toch	  nog	  wel	  eens	  bij	  gevraagd.	  
	  
De	  verpleegkundigen	  zijn	  van	  mening	  dat	  het	  nodig	  is	  dat	  er	  een	  arts	  aanwezig	  is	  om	  mee	  te	  kunnen	  
overleggen,	  of	  tenminste	  telefonisch	  te	  bereiken.	  
	  
Ja,	  maar	  daar	  staan	  we	  ook	  wel	  op.	  	  (op	  de	  vraag	  of	  er	  altijd	  een	  arts	  aanwezig	  is	  bij	  een	  pilotbureau)	  
Ik	  moet	  wel	  zeggen	  dat	  er	  acht	  van	  de	  tien	  keer	  ook	  iets	  aan	  de	  hand	  is,	  dus	  	  
	  
In	  B	  zijn	  pilot	  en	  reguliere	  bureaus	  gesplitst,	  omdat	  anders	  de	  waarneming	  niet	  te	  regelen	  was,	  in	  A	  is	  
het	  gemixt.	  	  Voordeel	  van	  mixbureaus	  is	  dat	  het	  afwisselend	  is,	  dat	  ouders	  meer	  keuze	  hebben	  
wanneer	  ze	  willen	  komen,	  dat	  ze	  gemakkelijker	  steeds	  bij	  de	  zelfde	  persoon	  kunnen	  komen	  als	  ze	  dat	  
willen.	  Nadeel	  is	  dat	  je	  goed	  moet	  nadenken	  per	  consult	  wat	  je	  moet	  doen.	  De	  assistentes	  geven	  aan	  
dat	  mixbureaus	  zowel	  voor	  ouders	  als	  voor	  het	  maken	  van	  planningen	  (en	  communicatie	  met	  het	  CAS)	  
praktischer	  is.	  
	  
Praktisch	  loopt	  de	  planning	  nog	  wel	  eens	  mis,	  dat	  pilotkinderen	  bij	  de	  arts	  staan	  of	  reguliere	  kinderen	  
bij	  de	  verpleegkundige	  op	  een	  artsencontactmoment.	  
	  
De	  assistentes	  hebben	  het	  behoorlijk	  druk	  gekregen,	  zeker	  met	  drie	  bureaus.	  	  Ze	  redden	  het	  allemaal,	  
maar	  betwijfelen	  of	  elke	  collega	  dit	  zou	  kunnen,	  je	  moet	  goed	  kunnen	  organiseren	  en	  er	  kunnen	  
behoorlijke	  piekmomenten	  in	  zitten	  en	  tijd	  om	  even	  een	  babbeltje	  te	  maken	  met	  klanten	  is	  er	  niet.	  De	  
collega’s	  die	  drie	  bureaus	  tegelijkertijd	  draaien	  geven	  aan	  dit	  een	  uitdaging	  te	  vinden.	  	  
	  
• Ik	  vind	  het	  een	  uitdaging.	  (ongelovige	  blik	  bij	  een	  van	  de	  collega’s)	  Ja,	  ik	  vind	  het	  een	  uitdaging!	  
• Als	  je	  bij	  een	  huisarts	  of	  specialist	  bent,	  er	  is	  geen	  assistente	  of	  secretaresse	  of	  wie	  dan	  ook	  die	  tijd	  

neemt	  om	  es	  even	  gezellig	  met	  die	  patiënt	  te	  praten.	  Daar	  is	  het	  ook	  gewoon,	  je	  maakt	  je	  
afspraken,	  je	  doet	  je	  ding.	  	  
	  

Als	  je	  twee	  bureaus	  tegelijk	  hebt,	  is	  er	  ook	  tijd	  voor	  andere	  dingen	  tussendoor,	  maar	  dan	  doe	  je	  vaak	  
ook	  secretariële	  of	  administratieve	  taken	  die	  strikt	  genomen	  niet	  tot	  je	  taak	  als	  CB-‐assistente	  behoren.	  
De	  een	  vindt	  dat	  leuk,	  de	  ander	  niet.	  De	  impact	  van	  de	  nieuwe	  werkwijze	  voor	  de	  assistentes	  (roosters	  
omgooien,	  drukkere	  bureaus,	  opletten	  met	  plannen	  van	  kinderen	  op	  het	  goede	  bureau,	  extra	  consulten	  
op	  indicatie	  tussendoor	  aanmaken	  in	  KD+)	  is	  door	  de	  bedenkers	  van	  de	  pilot	  onderschat.	  Het	  is	  niet	  
altijd	  gemakkelijk	  waarneming	  te	  vinden	  voor	  de	  assistentes	  op	  een	  locatie	  waar	  drie	  bureaus	  tegelijk	  
zijn.	  	  
	  
Ik	  kijk	  wel	  de	  planning	  na,	  als	  ik	  een	  week	  weg	  ben	  geweest…	  	  Ik	  weet	  dat	  dat	  heel	  vervelend	  voor	  hen	  
(vpk)	  is	  als	  het	  dan	  verkeerd	  staat…..Dat	  is	  hartstikke	  veel	  werk.	  Maar	  dan	  kijk	  ik	  of	  er	  pilotkinderen	  
regulier	  staan	  of	  omgekeerd.	  
	  
Er	  waren	  te	  weinig	  waarnemers,	  maar	  dat	  er	  van	  de	  zeven	  verpleegkundigen	  in	  B	  vier	  tegelijk	  zouden	  
uitvallen	  was	  ook	  niet	  te	  voorzien.	  De	  planning	  is	  hier	  toen	  speciaal	  op	  aangepast.	  
	  
Ja,	  want	  de	  verpleegkundigen	  die	  opgeleid	  waren	  die	  deden	  gewoon	  alle	  pilotbureaus	  en	  de	  rest	  werd	  
opgevuld	  door	  anderen.	  	  Anders	  ging	  het	  toen	  ook	  niet	  meer.	  
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Ondersteuning	  
Beide	  teams	  hebben	  op	  verschillende	  momenten	  steun	  gemist,	  zonder	  duidelijk	  te	  kunnen	  aangeven	  
van	  wie	  van	  de	  stuurgroep	  ze	  ondersteuning	  hadden	  willen	  krijgen.	  
Een	  aantal	  zaken	  die	  daardoor	  moeilijk	  liepen,	  en	  waar	  teams	  het	  gevoel	  hadden	  het	  zelf	  maar	  te	  
moeten	  rooien:	  
• Planning,	  wel	  of	  niet	  drie	  bureaus	  tegelijk?	  
• Planning:	  pilot	  of	  regulier	  door	  elkaar?	  
• Derde	  spreekkamer	  voor	  locaties	  van	  team	  A	  
• Inrichting	  spreekkamer,	  zoals	  wasbakje	  op	  een	  locatie	  van	  team	  A	  
• Stagerooster	  	  

	  
Knopen	  doorhakken	  als	  het	  team	  er	  zelf	  niet	  uitkwam	  en	  met	  elkaar	  aan	  het	  bakkeleien	  gingen.	  Vooral	  
de	  randvoorwaardelijke	  dingen	  wilden	  teamleden	  liefst	  dat	  de	  manager	  (of	  projectleider)	  voor	  hen	  
regelde.	  
	  
• Ja,	  dat	  die	  gewoon	  kijkt	  en	  zegt:	  nee,	  je	  kan	  hier	  inderdaad	  je	  handen	  niet	  wassen	  en	  nee,	  dat	  is	  niet	  

handig	  in	  de	  winter,	  want	  dan	  lopen	  die	  kinderen	  bloot	  over	  de	  gang.	  Of	  er	  loopt	  nog	  een	  hond	  
van	  de	  buren	  door	  die	  gang.	  

• En	  misschien	  gewoon	  ook	  even	  vragen	  achteraf	  he,	  hoe	  gaat	  het,	  je	  bent	  nu	  een	  maandje	  aan	  het	  
werk?	  Lukt	  het	  allemaal	  en	  wat	  heb	  je	  nog	  nodig?	  	  Dat	  miste	  ik	  ook.	  

• wij	  hadden	  het	  wel	  prettig	  gevonden	  om	  als	  team	  wat	  vaker	  contactmomenten	  te	  hebben	  over	  de	  pilot,	  
af	  en	  toe	  evalueren	  waar	  je	  tegenaan	  loopt,	  dat	  je	  meer	  met	  het	  proces	  bezig	  was	  geweest.	  

	  	  
Randvoorwaarden	  
Werkervaring	  is	  als	  eis	  losgelaten.	  Is	  niet	  erg	  zeggen	  de	  verpleegkundigen.	  Flexibiliteit	  en	  
doorzettingsvermogen	  zijn	  belangrijker.	  
	  
1	  locatie	  team	  A:	  wachtkamer	  is	  veel	  te	  klein.	  Je	  kan	  er	  geen	  handen	  wassen	  in	  de	  extra	  spreekkamer,	  
dan	  moet	  je	  naar	  het	  keukentje	  of	  naar	  de	  wc.	  
	  
Op	  sommige	  momenten	  kan	  je	  geen	  poot	  verzetten,	  	  er	  komen	  mensen	  uit	  de	  spreekkamers,	  de	  nieuwen	  
staan	  al	  klaar.	  	  Dan	  is	  het	  gewoon	  heel	  druk.	  
	  
Het	  is	  lastig	  om	  vervang	  te	  vinden,	  maar	  de	  mogelijkheden	  worden	  ook	  niet	  altijd	  volledig	  benut.	  
Sommige	  waarnemers	  zijn	  de	  laatste	  tijd	  vrijwel	  niet	  meer	  gebeld.	  De	  verpleegkundigen	  constateren	  
dat	  ze	  elkaar	  onderling	  meer	  moeten	  bevragen	  op	  mogelijkheden.	  Waarneming	  voor	  de	  waarnemer	  is	  
ook	  een	  punt	  van	  aandacht:	  het	  secretariaat	  regelt	  wel	  dat	  een	  waarnemer	  naar	  de	  pilotlocatie	  gaat,	  
maar	  diens	  werk	  blijft	  vervolgens	  liggen	  tenzij	  ze	  zelf	  iets	  regelt.	  
	  
De	  intervisiebijeenkomsten	  werden	  gewaardeerd,	  althans	  het	  feit	  dat	  ze	  er	  waren.	  Maar	  daarnaast	  was	  
er	  behoefte	  aan	  meer	  uitwisseling	  van	  praktische	  informatie	  en	  gesprek	  daarover.	  In	  de	  
intervisiebijeenkomsten	  ging	  het	  (daardoor?)	  regelmatig	  over	  organisatorische	  problemen	  in	  plaats	  
van	  over	  proces	  en	  inhoud.	  Men	  miste	  ook	  een	  gespreksleider	  met	  kennis	  van	  inhoud,	  bijvoorbeeld	  in	  
plaats	  van	  een	  tweede	  orthopedagoog.	  
	  
De	  beloning	  vindt	  men	  nog	  steeds	  erg	  weinig,	  en	  dat	  niet	  iedereen	  van	  het	  team	  dit	  kreeg	  is	  niet	  
correct,	  de	  teamsecretaresse	  bijvoorbeeld	  niet.	  Men	  had	  daar	  meer	  van	  verwacht,	  je	  steekt	  je	  nek	  uit	  
en	  steekt	  er	  eigen	  tijd	  in,	  en	  dan	  is	  het	  wel	  leuk	  en	  een	  uitdaging,	  maar	  toch.	  
	  
En	  dan	  denk	  ik:	  of	  je	  doet	  het	  goed,	  of	  je	  doet	  het	  niet.	  	  
	  
Communicatie	  
Over	  de	  communicatie	  is	  veel	  te	  zeggen	  vinden	  de	  medewerkers.	  Vooraf	  zijn	  niet	  alle	  teamleden	  op	  
gelijke	  wijze	  meegenomen	  in	  het	  proces,	  met	  name	  de	  assistentes	  en	  teamsecretaresses	  zijn	  over	  het	  
hoofd	  gezien.	  	  Er	  is	  voor	  en	  tijdens	  de	  pilot	  voor	  het	  gevoel	  van	  medewerkers	  te	  weinig	  geluisterd	  naar	  
vragen	  en	  zorgen	  over	  randvoorwaarden.	  
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Dat	  moet	  in	  de	  uitrol	  beter.	  Wees	  je	  meer	  bewust	  van	  de	  impact	  die	  deze	  verandering	  heeft,	  ook	  voor	  
assistentes.	  Die	  zijn	  in	  het	  begin	  niet	  overal	  even	  goed	  meegenomen	  in	  de	  communicatie	  rondom	  de	  
pilot.	  
	  
De	  communicatie	  rondom	  begeleiding	  was	  moeizaam:	  als	  je	  zei	  dat	  iemand	  iets	  onvoldoende	  
beheerste	  kwam	  dat	  niet	  terug	  op	  een	  later	  moment.	  Wiens	  verantwoordelijkheid	  is	  dat?	  
	  
In	  het	  algemeen	  geven	  de	  medewerkers	  aan	  dat	  zaken	  tijdiger	  gecommuniceerd	  moeten	  worden:	  de	  
data	  voor	  de	  tweede	  scholing	  waren	  laat	  bekend,	  het	  uitnodigen	  van	  ouders	  voor	  de	  
focusgroepinterviews	  werd	  veel	  te	  laat	  aangekondigd.	  
	  
Nou	  ja,	  het	  verdiende	  dus	  geen	  schoonheidsprijs,	  en	  het	  was	  veel	  te	  kort	  dag.	  (over	  het	  uitnodiging	  van	  
klanten	  voor	  de	  focusgroepen)	  	  
	  
Communicatie	  over	  het	  onderzoek	  kwam	  meestal	  via	  de	  mail,	  dat	  kwam	  bij	  de	  teams	  niet	  altijd	  goed	  
over.	  
	  
Wij	  zijn	  heel	  druk	  ergens	  mee	  bezig,	  en	  dan	  snel	  even	  een	  mailtje	  tussendoor	  van:	  Ja,	  je	  moet	  het	  niet	  zo	  
doen,	  maar	  zo.	  En	  dat	  voelde	  dan	  niet	  altijd	  even	  leuk.	  	  
	  
Teams	  hebben	  zich	  niet	  altijd	  gezien,	  gehoord	  en	  gesteund	  gevoeld	  in	  hun	  zoektocht	  tijdens	  de	  pilot.	  
Bottomline:	  op	  praktische	  onderwerpen	  hadden	  ze	  meer	  sturing	  prettig	  gevonden,	  op	  inhoud	  hadden	  
ze	  meer	  mee	  willen	  praten.	  
	  
En	  op	  een	  gegeven	  moment	  zijn	  we	  gewoon	  zelf	  aan	  de	  gang	  gegaan,	  en	  we	  hebben	  toch	  het	  gevoel	  gehad	  
dat	  we	  weinig	  ondersteund	  werden,	  dat	  we	  heel	  veel	  vragen	  hadden.	  
	  
	  
Wat	  zouden	  medewerkers	  willen	  veranderen?	  
	  
Verpleegkundigen	  vragen	  zich	  af	  of	  alle	  screeningen	  wel	  op	  elk	  voorgeschreven	  moment	  nodig	  zijn.	  
Wat	  levert	  dat	  op	  behalve	  onnodige	  onrust?	  
	  
Maar	  al	  die	  ruisjes	  die	  gehoord	  worden	  waar	  niets	  mee	  is,	  en	  hoeveel	  onrust	  dat	  geeft	  bij	  ouders	  	  
	  
De	  vraag	  is	  of	  het	  niet	  minder	  vaak	  zou	  kunnen.	  Moet	  je	  een	  gezond	  ogend	  kind	  echt	  elke	  keer	  
onderzoeken	  op	  hartruisjes?	  De	  verpleegkundigen	  realiseren	  zich	  dat	  het	  huidige	  document	  vooral	  is	  
geschreven	  op	  geleide	  van	  wat	  de	  artsen	  nodig	  vonden	  (en	  daarbij	  is	  de	  meest	  voorzichtige	  weg	  
gekozen,	  opm	  JB.)	  Eigenlijk	  zou	  het	  op	  basis	  van	  de	  pilotervaringen	  nog	  eens	  besproken	  en	  aangepast	  
moeten	  worden.	  
	  
ik	  betrap	  me	  erop	  dat	  ik	  niet	  altijd	  steeds	  al	  die	  handelingen	  doe,	  
Nou	  ja,	  of	  deze	  manier	  DE	  weg	  naar	  Rome	  is,	  dan	  denk	  ik	  van	  niet.	  
	  
Zowel	  de	  verpleegkundigen	  als	  de	  artsen	  geven	  aan	  dat	  meer	  consulten	  bij	  de	  arts	  goed	  zou	  zijn.	  
(verpleegkundigen	  zijn	  hierin	  niet	  unaniem)	  Daarbij	  de	  kanttekening	  dat	  dan	  een	  scheiding	  
pilot/regulier	  misschien	  niet	  meer	  nodig	  is.	  Met	  name	  de	  artsen	  pleiten	  voor	  een	  peuterconsult,	  de	  
meesten	  voelen	  ervoor	  om	  het	  vierjarigen	  consult	  te	  behouden,	  of	  evt	  het	  driejarigen	  consult	  omdat	  je	  
dan	  nog	  meer	  kan	  voordat	  het	  kind	  naar	  school	  gaat.	  
	  
Redenen:	  

• Dan	  kent	  de	  arts	  de	  kinderen	  ook,	  is	  historisch	  ook	  zo	  gegroeid.	  Dit	  zien	  de	  verpleegkundigen	  
verschillend:	  
o dan	  kan	  je	  gewoon	  ook	  in	  de	  nabespreking	  wel	  praten	  over	  Jantje	  en	  Pietje,	  he?	  Die	  

heeft	  zij	  dan	  ook	  gezien.	  
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o als	  het	  een	  pilotkind	  is	  wat	  de	  arts	  nooit	  ziet,	  ga	  ik	  net	  zo	  goed,	  ik	  bedoel,	  naam,	  
geboortedatum,	  wat	  is	  het	  voor	  kind,	  probeer	  ik	  de	  situatie	  te	  schetsen	  en	  ga	  ik	  in	  
gesprek.	  Ik	  ervaar	  geen	  hobbel	  dat	  die	  arts	  dat	  kind	  niet	  kent.	  

• Medische	  continuïteit	  	  
• De	  arts	  heeft	  medische	  verantwoordelijkheid,	  je	  hebt	  meerdere	  momenten	  nodig	  om	  een	  goed	  

beeld	  van	  een	  kind	  te	  krijgen	  in	  die	  vier	  jaar.	  
• De	  arts	  kan	  dan	  het	  lichamelijk	  onderzoek	  nog	  een	  keer	  grondig	  en	  breed	  doen.	  

o Wij	  doen	  het	  echt	  geprotocolleerd,	  echt	  gericht	  op	  bepaalde	  dingetjes,	  dan	  heb	  je	  
misschien	  net	  ff	  breder,	  je	  kijkt	  net	  even	  anders	  naar	  de	  dingen	  

o Het	  is	  toch	  heel	  fragmentarisch	  wat	  de	  verpleegkundige	  doet.	  Het	  is	  een	  trucje,	  en	  dat	  
trucje	  werkt	  en	  dat	  gaat	  ook.	  	  

• Aanvullende	  reden	  om	  het	  drie-‐	  of	  vierjarigen	  consult	  te	  doen	  is	  dat	  de	  arts	  vindt	  dat	  het	  maken	  
van	  een	  overdracht	  naar	  de	  GGD	  haar	  taak	  is.	  Een	  aantal	  lost	  dat	  nu	  op	  door	  de	  
verpleegkundige	  bureaus	  thuis	  voor	  te	  bereiden	  (!)	  en	  alvast	  een	  
samenvatting/overdracht	  te	  maken.	  

• Het	  basaal	  medische	  verdwijnt,	  dingen	  als	  even	  longetjes	  luisteren,	  oren	  kijken.	  
o dan	  denk	  ik,	  dat	  is	  toch	  een	  service	  die	  wij	  verlenen,	  die	  gaat	  dan	  weg.	  En	  dat	  scheelt	  

weer	  een	  huisartsgeneeskundig	  consult	  
o Maar	  als	  je	  puur	  kijkt	  wat	  onze	  taken	  zijn	  hoort	  dat	  er	  niet	  bij.	  	  

Een	  van	  de	  artsen	  suggereert	  een	  schema	  van	  1,	  3	  en	  6	  maanden	  bij	  de	  arts,	  en	  nog	  een	  keer	  in	  de	  
peutertijd,	  bijvoorbeeld	  2	  jaar.	  De	  overige	  consulten	  bij	  de	  verpleegkundige	  maar	  die	  hoeft	  dan	  niet	  
lichamelijk	  onderzoek	  te	  doen.	  Wel	  visus	  en	  Van	  Wiechen.	  Dit	  betekent	  overigens	  niet	  helemaal	  terug	  
naar	  af.	  Wordt	  niet	  gedeeld	  door	  de	  anderen,	  wel	  het	  drie	  maanden	  consult	  bij	  een	  deel	  van	  de	  
kinderen	  behouden,	  maar	  dat	  doen	  ze	  nu	  ook	  al	  als	  ze	  dat	  nodig	  vinden.	  
Het	  lichamelijk	  onderzoek	  zouden	  de	  verpleegkundigen	  wel	  willen	  behouden	  als	  vaardigheid,	  maar	  
niet	  ten	  koste	  van	  verpleegkundige	  taken.	  En	  zeker	  niet	  als	  de	  arts	  die	  	  taken	  over	  gaat	  nemen.	  Maar	  de	  
gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  zorg	  voor	  een	  kind,	  wordt	  wel	  op	  prijs	  gesteld.	  
	  
	  
Overige	  aandachtspunten:	  
	  
In	  de	  pilot	  is	  geen	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  rol	  van	  de	  verpleegkundig	  specialist	  en	  andere	  taken	  voor	  
de	  doktersassistent.	  Opnieuw	  wordt	  benadrukt	  dat	  deze	  werkwijze	  niet	  DE	  weg	  naar	  Rome	  is.	  
Aanbeveling	  om	  ook	  andere	  werkwijzen	  mee	  op	  te	  nemen	  in	  deze	  als	  uitgerold	  wordt.	  
Dat	  is	  een	  geweldige	  combi,	  he?	  Wij	  hebben	  een	  arts,	  wij	  hebben	  een	  verpleegkundig	  specialist	  en	  een	  
verpleegkundige	  maar	  die	  is	  in	  de	  pilot	  geschoold	  
	  
Flexibiliteit	  in	  aantal	  contactmomenten,	  met	  mogelijkheid	  om	  aantal	  consulten	  per	  dagdeel	  op	  max.	  10	  
te	  houden.	  
	  
Bij	  uitrol	  van	  de	  pilot	  willen	  een	  aantal	  verpleegkundigen	  graag	  als	  coach	  functioneren	  om	  andere	  
collega’s	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  opstarten.	  Dit	  om	  de	  stress	  van	  het	  begin	  te	  verminderen.	  
	  
Goed	  nadenken	  over	  uitrol,	  hoe	  regel	  je	  dat	  met	  trainende	  artsen	  als	  steeds	  meer	  artsenbureaus	  op	  de	  
pilotmanier	  draaien?	  
	  
Logboek	  bijhouden,	  zodat	  knelpunten,	  keuzeprocessen	  en	  leermomenten	  beschikbaar	  blijven	  voor	  
verdere	  uitrol.	  
	  
Goed	  communiceren	  met	  het	  CAS	  over	  planning,	  en	  op	  basis	  van	  de	  ervaringen	  kiezen	  voor	  een	  
eenduidige	  planning.	  Voorkeur	  lijkt	  mixbureau.	  
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Samenvatting	  aandachtspunten	  medewerkers:	  
Aansturing/faciliteiten:	  
• duidelijkheid	  wie	  waarvoor	  aanspreekbaar	  is	  
• tijdige	  communicatie	  
• communicatie	  niet	  teveel	  per	  mail:	  er	  zijn	  voor	  medewerkers	  betekent	  ook	  ‘er	  zijn’.	  
• Praktische	  zaken	  regelen,	  inhoudelijke	  zaken	  overleggen.	  
• Zorgen	  voor	  goede	  faciliteiten	  in	  kamers/wachtruimte,	  voldoende	  ruimte.	  	  (1	  locatie	  team	  A!!!!)	  
• Regelmatig	  vinger	  aan	  de	  pols,	  logboek	  op	  elke	  locatie	  
	  
Training:	  
• Duidelijke	  kaders	  wanneer	  een	  vpk	  kan	  functioneren	  in	  de	  pilot,	  nee	  durven	  zeggen	  als	  het	  niet	  

lukt.	  
• Extra	  check	  op	  kwaliteit	  uitvoering,	  voor	  zowel	  arts	  als	  vpk	  
• Arts	  goed	  voorbereiden	  op	  taak	  als	  begeleider/coach/beoordelaar	  
• Arts	  informeren	  over	  wijze	  waarop	  vaardigheden	  aangeleerd	  worden,	  eenduidigheid	  daarin	  
• Medewerkers	  pilot	  inzetten	  als	  coach	  voor	  nieuwe	  teams	  bij	  uitrol	  
• Intervisie	  handhaven,	  bewaken	  dat	  het	  gaat	  over	  waar	  het	  over	  moet	  gaan,	  inhoudelijke	  

gespreksleider	  erbij?	  
• Ervaring	  is	  niet	  het	  belangrijkste	  in	  selectie	  verpleegkundigen,	  flexibiliteit	  en	  

doorzettingsvermogen	  tellen	  zwaarder	  
• Goed	  nadenken	  over	  inzet	  trainende	  artsen	  als	  hun	  eigen	  artsenbureaus	  veranderen	  in	  

pilotbureaus	  
	  
Proces:	  
• Mixbureaus	  
• Goede	  afspraken	  met	  CAS	  
• Max	  10	  kinderen	  vpk,	  evt	  minder	  contactmomenten	  
• Max	  8	  kinderen	  arts	  (beleving	  artsen,	  andere	  collega’s	  hebben	  de	  indruk	  dat	  de	  artsen	  het	  vrij	  

rustig	  hebben)	  
• Drie	  bureaus	  kan,	  maar	  niet	  bij	  elke	  assistente:	  competenties	  beoordelen	  
• Zorgen	  voor	  voldoende	  waarneming	  
• Werkdocument	  herzien,	  moeten	  alle	  geprotocolleerde	  handelingen	  echt	  altijd?	  
• Toewijzingscriteria	  helderder	  formuleren,	  psychosociale	  problemen	  als	  indicatie	  voor	  regulier	  

laten	  vervallen.	  
• Meer	  artsenconsulten	  opnemen,	  op	  indicatie	  bij	  drie	  maanden	  en	  in	  de	  peutertijd	  een	  consult.	  	  
• Profielbeschrijving	  ontwikkelen	  voor	  taken	  arts	  en	  verpleegkundige	  in	  de	  pilot.	  
	  
Overig:	  
• Niet	  volledig	  focussen	  op	  deze	  werkwijze	  bij	  uitrol,	  maar	  het	  beste	  uit	  andere	  vernieuwingen	  

meenemen	  (inzet	  verpleegkundig	  specialist,	  extra	  taken	  doktersassistente,	  flexibele	  inzet	  
contactmomenten)	  

	  

	  

	  

	  
Ik	  denk	  wel:	  een	  pilot	  is	  een	  pilot	  en	  dat	  heet	  niet	  voor	  niets	  een	  pilot,	  dat	  is	  gewoon	  het	  wiel	  
uitvinden.	  …..Kiezen	  voor	  een	  pilot	  is	  ook	  onduidelijkheid,	  is	  een	  heftige	  situatie,	  of	  gewoon	  een	  
nieuwe	  situaties……soms	  moet	  je	  ook	  even	  rustig	  kijken,	  even	  laten	  bubbelen,	  borrelen,	  
en	  dan	  samen	  ontrafelen……je	  moet	  samen	  zoeken,	  geven	  en	  nemen	  
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Conclusie	  
Medewerkers	  zeggen	  dat	  ze	  enthousiast	  zijn	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze,	  maar	  dat	  ze	  ook	  nog	  wel	  
kanttekeningen	  hebben.	  Ze	  willen	  graag	  verder,	  maar	  niet	  op	  exact	  dezelfde	  wijze.	  In	  elk	  geval	  zijn	  
behoeven	  communicatie,	  ondersteuning	  vanuit	  de	  organisatie	  en	  goede	  randvoorwaarden	  aandacht.	  	  
Wij	  hebben	  de	  indruk	  dat	  er	  een	  aantal	  aanbevelingen	  gedaan	  worden	  (o.a.	  extra	  check	  op	  kwaliteit	  
uitvoering,	  meer	  artsenconsulten)	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  loslaten	  en	  zich	  veilig	  voelen.	  Dit	  vraagt	  
aandacht,	  niet	  alleen	  voor	  de	  aanbeveling	  die	  gedaan	  wordt	  maar	  ook	  voor	  de	  vraag	  die	  er	  mogelijk	  
onder	  ligt.	  

Aandachtspunten	  voor	  implementatie	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  uitkomsten	  van	  de	  focusgroepen	  met	  medewerkers	  zijn	  gesprekken	  gevoerd	  
over	  de	  aandachtspunten	  die	  ze	  hebben	  aangedragen.	  De	  meeste	  aandachtspunten	  zijn	  verwerkt	  in	  de	  
business	  case	  die	  als	  aanvulling	  op	  dit	  document	  is	  geschreven,	  of	  worden	  opgenomen	  in	  de	  
handleiding	  voor	  implementatie.	  De	  training	  wordt	  herzien,	  met	  meer	  aandacht	  voor	  de	  coachende	  rol	  
van	  artsen.	  In	  veel	  aandachtspunten	  klinkt	  een	  behoefte	  door	  naar	  meer	  veiligheid	  en	  duidelijkheid.	  
Ook	  spelen	  onderling	  vertrouwen	  en	  moeite	  om	  los	  te	  laten	  een	  rol.	  Intervisie	  heeft	  in	  de	  pilot	  een	  
belangrijke	  rol	  gespeeld	  en	  zal	  dat	  ook	  bij	  implementatie	  doen.	  Belangrijk	  daarbij	  is	  dat	  de	  intervisie	  
daadwerkelijk	  gebruik	  voor	  datgene	  waarvoor	  ze	  bedoeld	  is:	  ondersteunen	  van	  onderling	  vertrouwen,	  
leren	  feedback	  geven	  en	  ontvangen,	  leren	  omgaan	  met	  nieuwe	  verantwoordelijkheden.	  

Voor	  de	  manager	  of	  diegene	  die	  het	  implementatietraject	  begeleid	  zijn	  de	  volgende	  zaken	  van	  belang:	  
Randvoorwaarden	  zijn	  op	  orde,	  teams	  worden	  tijdig	  en	  helder	  geïnformeerd	  over	  het	  plan	  van	  aanpak,	  
het	  is	  duidelijk	  wie	  voor	  welke	  zaken	  aanspreekpunt	  is.	  Tijdens	  de	  implementatie	  regelmatig	  een	  
vinger	  aan	  de	  pols	  houden	  en	  zoveel	  mogelijk	  ‘erbij’	  zijn	  in	  plaats	  van	  sturen	  op	  afstand.	  

Een	  enkel	  punt	  wordt	  niet	  meegenomen	  in	  het	  implementatieplan.	  Het	  gaat	  dan	  vooral	  om	  de	  vraag	  
om	  meer	  artsenconsulten.	  Enkele	  artsen	  willen	  liever	  op	  een	  later	  tijdstip	  de	  toewijzing	  doen.	  	  Om	  
zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  beweegredenen	  hierachter	  zijn	  de	  kinderen	  geanalyseerd	  die	  pas	  bij	  drie	  
maanden	  aan	  het	  pilotschema	  werden	  toegewezen.	  Bij	  deze	  kinderen	  was	  op	  de	  leeftijd	  van	  4	  weken	  
gekozen	  voor	  voorlopig	  regulier,	  met	  opgave	  van	  reden.	  Dit	  bleken	  slechts	  zelden	  medische	  redenen	  te	  
zijn	  die	  pasten	  binnen	  de	  criteria	  om	  een	  kind	  regulier	  te	  laten.	  Onder	  andere	  werd	  als	  reden	  
opgegeven:	  “ik	  ken	  het	  gezin	  nog	  niet”,	  “kind	  huilt	  nog	  veel”,	  	  “echo	  heupjes	  afwachten”.	  Hier	  speelt	  
naar	  ons	  idee	  mee	  dat	  enkele	  artsen	  het	  moeilijk	  blijven	  vinden	  kinderen	  los	  te	  laten	  en	  te	  vertrouwen	  
dat	  zij	  een	  goede	  beoordeling	  hebben	  gedaan	  en	  dat	  de	  verpleegkundige	  de	  zorg	  over	  kan	  nemen.	  De	  
moeite	  zit	  vooral	  in	  het	  loslaten,	  artsen	  zijn	  er	  wel	  van	  overtuigd	  dat	  hun	  verpleegkundige	  collega’s	  
hun	  nieuwe	  taken	  op	  een	  goede	  manier	  uitvoeren.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  die	  moeite	  bespreekbaar	  te	  
maken,	  in	  plaats	  van	  meerdere	  artsenconsulten	  te	  handhaven.	  

Tenslotte	  geven	  artsen	  aan	  max.	  8	  consulten	  te	  	  kunnen	  doen.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  weinig	  tijd	  resteert	  
voor	  andere	  zaken	  en	  dat	  ze	  in	  praktijk	  langere	  consulten	  doen	  dan	  voorheen.	  In	  het	  begin	  van	  de	  
implementatiefase	  is	  dit	  wellicht	  nodig	  omdat	  er	  veel	  consultatievragen	  komen.	  In	  de	  loop	  van	  het	  
implementatietraject	  is	  het	  echter	  de	  bedoeling	  dat	  het	  aantal	  consulten	  omhoog	  gaat	  naar	  het	  
standaard	  aantal.	  Dat	  biedt	  alleen	  nog	  ruimte	  voor	  zeer	  korte	  consultaties	  tussendoor.	  Zoals	  eerder	  in	  
dit	  document	  genoemd	  is	  het	  aanbieden	  van	  terugkomspreekuren	  een	  oplossing	  daarvoor.	  
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Conclusies	  samengevat:	  
• Gemiddeld	  71%	  toewijzing,	  met	  variatie	  tussen	  verschillende	  teams	  en	  disciplines.	  
• Verpleegkundigen	  hebben	  de	  competenties	  voor	  uitvoering	  lichamelijk	  onderzoek	  verworven.	  
• Geen	  significant	  verschil	  in	  verandering	  tussen	  pilot-‐	  en	  controleteams	  vwb	  gevonden	  afwijkingen	  

en	  verwijzingen.	  Dit	  ondersteunt,	  maar	  bewijst	  niet,	  dat	  verpleegkundigen	  zonder	  
kwaliteitsverlies	  de	  artsenconsulten	  kunnen	  uitvoeren	  bij	  gezonde	  kinderen.	  Aanvullend	  
onderzoek	  is	  nodig	  als	  men	  effectiviteit	  wilt	  aantonen.	  

• Klanten	  zijn	  tevreden	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze,	  ervaren	  evenveel	  professionaliteit,	  minder	  
continuïteit.	  

• Continuïteit	  is	  belangrijk	  voor	  klanten	  maar	  kan	  niet	  altijd	  geborgd	  worden,	  zeker	  in	  trainings-‐	  en	  
implementatiefase	  

• Artsen	  zijn	  bezig	  met	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  taken,	  de	  meeste	  onderwerpen	  vragen	  om	  verdere	  
uitwerking.	  

• Medewerkers	  zijn	  enthousiast	  over	  de	  nieuwe	  werkwijze	  en	  willen	  ermee	  verder,	  maar	  niet	  op	  
exact	  dezelfde	  wijze.	  

• Aandachtspunten	  van	  de	  medewerkers	  hebben	  deels	  te	  maken	  met	  vertrouwen	  en	  veiligheid.	  
	  

Aandachtspunten	  bij	  implementatie	  samengevat:	  
• Bredere	  implementatie	  in	  combinatie	  met	  aanvullend	  onderzoek	  naar	  behoud	  van	  effectiviteit	  van	  

de	  verschillende	  screeningen	  is	  gewenst	  
• Aandacht	  voor	  verschillen	  tussen	  teams	  en	  disciplines	  in	  toewijzing	  is	  gewenst,	  hierop	  dient	  

gestuurd	  te	  worden	  
• Toewijzingscriteria	  behoeven	  herformulering,	  zodat	  het	  gebruik	  meer	  eenduidig	  wordt.	  
• Draagvlak	  en	  onderling	  vertrouwen	  zijn	  van	  het	  grootste	  belang	  (intervisie)	  
• Artsen	  goed	  trainen	  op	  coachende	  vaardigheden.	  
• Aantal	  consultaties	  monitoren	  ivm	  bureauplanning	  en	  tijd	  voor	  andere	  taken	  van	  de	  arts	  
• Overige	  indicatieconsulten	  monitoren,	  hierin	  kan	  ook	  verschuiving	  plaatsvinden.	  
• Continuïteit	  in	  persoon	  nastreven	  (o.a.	  door	  gemengde	  bureaus,	  vaste	  dagen	  dat	  medewerkers	  

bureau	  doen)	  
• Zorgen	  voor	  voldoende	  opgeleide	  verpleegkundigen,	  in	  het	  begin	  extra	  mensen	  opleiden	  
• De	  ouderfolder	  moet	  herschreven	  worden,	  maar	  wel	  gehandhaafd	  in	  een	  aangepaste	  vorm.	  
• Sturen	  op	  tijdsbesteding	  artsen	  en	  invulling	  nieuwe	  taken	  en	  rollen	  
• Zorgen	  voor	  duidelijke	  en	  tijdige	  informatie	  naar	  het	  team,	  randvoorwaarden	  op	  orde,	  het	  proces	  

van	  dichtbij	  aansturen.	  
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Bijlage	  1:	  	  vragenlijst	  voor	  de	  verpleegkundige:	  
Zorgverlener:	  

1. systematisch	  gegevens	  verzamelen	  en	  registreren.	  
2. systematisch	  analyseren	  van	  gezondheidsbedreigende	  factoren	  op	  individueel	  niveau	  
3. systematisch	  analyseren	  van	  gezondheidsbedreigende	  factoren	  op	  groepsniveau	  
4. een	  zorgplan	  maken	  met	  adequate	  interventies	  
5. bevorderen	  van	  een	  optimale	  balans	  tussen	  risico-‐	  en	  beschermende	  factoren	  
6. preventieve	  interventies	  inzetten	  met	  invloed	  op	  de	  omgeving	  van	  jongeren	  
7. programmatisch	  aanbieden	  van	  voorlichting,	  advies	  en	  begeleiding	  rondom	  gezondheid	  
8. toedienen	  van	  vaccinaties	  
9. uitvoeren	  van	  screeningen	  om	  afwijkingen	  op	  te	  sporen	  	  

	  
10. Vaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  lichamelijk	  onderzoek:	  

	  
Ontwikkelingsonderzoek	  

a. Ontwikkelingsonderzoek	  Van	  Wiechen	  	  3	  maanden	  
b. Ontwikkelingsonderzoek	  Van	  Wiechen	  6	  maanden	  
c. Ontwikkelingsonderzoek	  Van	  Wiechen	  	  9	  maanden	  
d. Ontwikkelingsonderzoek	  Van	  Wiechen	  	  15	  maanden	  
e. Ontwikkelingsonderzoek	  Van	  Wiechen	  	  2	  jaar	  
f. Ontwikkelingsonderzoek	  Van	  Wiechen	  	  3,9	  jaar	  

	  
Lichamelijk	  onderzoek/screening	  

g. VOV	  oogonderzoek	  
i. Onderzoek	  met	  doorvallend	  licht	  
ii. Afdektest/volgbewegingen/inspectie	  oog	  
iii. Visustest	  APK	  
iv. Visustest	  Landolt-‐C	  

h. onderzoek	  hartafwijkingen	  
i. inspectie	  kind	  2	  weken	  huisbezoek	  
ii. hartgeluiden	  luisteren	  
iii. inspectie	  algemeen	  in	  relatie	  tot	  hartafwijkingen	  

i. onderzoek	  heupafwijkingen	  
j. screening	  niet	  ingedaalde	  testes	  	  
k. afwijkingen	  genitalia	  
l. houding	  en	  looppatroon	  
m. huidafwijkingen	  
n. beoordeling	  groei	  	  

i. lengte	  
ii. gewicht	  
iii. schedelomvang	  

o. algemeen	  onderzoek:	  	  
i. hoofd/hals	  
ii. romp/buik	  

	  
Regisseur	  en	  Ontwerper:	  

11. initiëren	  en	  coördineren	  van	  zorg	  aan	  jeugdigen	  
12. Verwijzen	  naar	  derden	  waar	  nodig	  
13. initiëren	  en	  coördineren	  van	  preventieprogramma’s	  en/of	  daarin	  participeren	  
14. mede	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  preventie-‐	  en	  opvoedingsprogramma’s	  
15. meewerken	  aan	  toepassing	  landelijke	  programma’s	  in	  de	  eigen	  regio	  
16. leveren	  van	  een	  bijdrage	  aan	  een	  best	  practice	  verpleegbeleid	  binnen	  de	  JGZ	  
17. participeren	  in	  ontwerpen	  kwaliteitszorg	  regionaal	  en	  landelijk	  en	  op	  organisatieniveau.	  
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Coach	  en	  beroepsbeoefenaar:	  
18. Ondersteunen	  van	  andere	  verpleegkundigen,	  assistenten	  en	  paraprofessionals	  bij	  het	  

uitvoeren	  van	  hun	  taken	  
19. Een	  rolmodel	  vervullen	  voor	  stagiaires	  en	  collega	  verpleegkundigen,	  deze	  met	  raad	  en	  daad	  

terzijde	  staan	  
20. Actief	  deelnemen	  aan	  vernieuwing	  van	  het	  beroep	  
21. Bevorderen	  van	  het	  beroepsbewustzijn	  
22. Actief	  bijdragen	  aan	  deskundigheidsbevordering	  van	  de	  beroepsgroep.	  

	  
Communicatie	  en	  samenwerking	  

23. Een	  effectieve	  hulpverleningsrelatie	  opbouwen	  met	  ouders	  en	  kinderen.	  
24. Effectieve	  relaties	  met	  ketenpartners	  onderhouden	  
25. Aansluiten	  bij	  niveau	  en	  denkwijze	  van	  ouders	  en	  kinderen.	  
26. Actief	  luisteren	  en	  doelmatig	  informatie	  vergaren.	  
27. Gezondheidsproblemen	  in	  het	  werkgebied	  bespreken	  met	  collega’s	  team	  of	  CJG	  
28. Zorgen	  over	  een	  individueel	  kind	  bespreken	  met	  collega’s	  in	  team	  of	  CJG	  
29. Overleg	  met	  andere	  zorgverleners	  
30. Verwijzen	  naar/consulteren	  arts	  JGZ	  
31. Consultatievragen	  van	  collega’s	  beantwoorden	  (collega-‐	  verpleegkundige,	  JGZ-‐arts	  etc.)	  
32. Omgaan	  met	  belangenverschillen	  en	  conflicten	  binnen	  team/organisatie.	  	  
33. Samenwerken	  met	  de	  collega’s	  in	  mijn	  team.	  
34. Samenwerken	  binnen	  het	  CJG.	  

	  
	  


