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Onze 4 wijkgerichte CJG 
teams bestaan onder andere 
uit jeugdverpleegkundigen, 
jeugdartsen, jeugd- en  
gezinscoaches en jeugd- en 
gezinspsychologen. In deze  
nieuwsbrief informeren we u 
over ons aanbod. 

Jeugdgezondheidszorg
Onze jeugdverpleegkundigen 
(BIG) en jeugdartsen (BIG met 
vervolgopleiding voor jeugdarts, 
Arts Maatschappij & Gezond-
heid) bieden het rijksvaccinatie-
programma en het basispakket 
jeugdgezondheidszorg aan.  
Dit basispakket bestaat uit 20  
standaard contactmomenten 
voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar 
en daarnaast een aanvullend 
aanbod, zoals inloopspreekuren, 
prenatale zorg, lactatiekunde en 
bemoeizorg.

Preventie 
De CJG-professionals bieden 
onder andere 1) consultatie voor 
jongeren, ouders maar ook voor 
professionals zoals leerkrachten, 
kinderopvang, politie; 2) korte 
advies- en coachingstrajecten en 
3) trainingen.

Gezinscoaching
De HBO geschoolde jeugd- en 
gezinscoaches zijn geregistreerd 

als jeugdzorgwerker (SKJ) en 
bijgeschoold in diverse  
methodieken. Zij bieden  
kinderen, jongeren en ouders 
verschillende vormen van  
coaching bij vragen in de sociale 
en emotionele ontwikkeling en 
bij het opvoeden. Dit middels 
methodieken als oplossings- 
gericht werken en video 
interactie begeleiding. Bij  
problematiek rondom de  
scheiding van ouders worden 
interventies gericht op het kind 
of juist op het ouderschap  
ingezet.  

Screening, diagnostiek en 
behandelingen
De jeugd- en gezinspsychologen 
zijn geregistreerd als psycholoog 
(NIP) of orthopedagoog (NVO) en 
orthopedagoog-generalist  
(NVO en BIG). Zij hebben de 
aantekening psychodiagnostiek 
en zijn allen geregistreerd in het 
kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
Ze bieden screening, diagnostiek 
en behandeling voor klachten als 
angst, depressie, rouw, negatief 
zelfbeeld, enkelvoudig trauma, 
adhd en gedragsproblemen.
Behandelvormen zijn onder  
andere cognitieve  
gedragstherapie, acceptance & 
commitment therapie en EMDR. 
Altijd doen zij dit vanuit een  
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oplossingsgerichte en  
systemische aanpak, met  
aandacht voor het hele gezin. 

Privacy & toestemming
Wij vragen onze cliënten, bij de 
start van jeugdhulp, verwijzing 
of de inzet van specialistische 
jeugdhulp, altijd of wij u – de 
huisarts – mogen informeren 
over het beoogde traject en de 
voortgang. Een cliënt kan dit  
weigeren. De wet verbiedt ons 
dan om u op de hoogte te  
stellen. 
Wanneer u de verwijzer bent 
hoort u een terugkoppeling te 
ontvangen; zonder toestemming
ontvangt u bericht dat u niet 
geïnformeerd wordt. Bekijk ons 
privacyreglement voor meer 
informatie over toestemming.  

Resultaten enquête 
In de voorgaande nieuwsbrieven 
hebben wij u opgeroepen deel te 
nemen aan een enquête over de 
samenwerking tussen huisartsen 
en het CJG. Acht huisartsen  
hebben de enquête ingevuld.  
Hartelijk dank daarvoor. 
Uit de enquête komen een aantal 
verbeterpunten naar voren, die 
momenteel in ons management 
team besproken worden. In de 
volgende nieuwsbrief leest u hier 
meer over.  

Download de print-versie

Aanmelden bij CJG
U kunt patiënten veilig bij ons aanmelden  
via de huisartsenpagina op onze website.
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