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Onderwerp Rapport integrale j eugdgezondheidszorg

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met genoegen bieden wij u het rapport 'Integrale Jeugdgezondheidszorg in GGD-
verband biedt vooral voordelen....'aan.

Het kabinet onderschrijft het belang van Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij
het komen tot optimale zorg voor alle in Nederland wonende kinderen. Ook andere
ontwikkelingen zoals het EKD en de Centra voor Jeugd en Gezin zijn er op gericht
om er voor te zorgen dat alle in Nederland wonende kinderen zo gezond en veilig
mogelijk kunnen opgroeien. Integrale Jeugdgezondheidszorg hoort in dat rijtje
thuis.

Per l januari 2003 is als gevolg van de gewijzigde WCPV de regie over de
preventieve JGZ 0-19 jaar opgedragen aan de gemeenten. Het is vanaf die datum
aan de gemeenten om, met de lokale situatie als uitgangspunt, invulling te geven
aan de realisatie van een integrale jeugdgezondheidszorg. Door gemeenten en JGZ-
organisaties is veel energie gestoken in het vormgeven van de Integrale JGZ 0-19
jarigen. In de regio's Nijmegen, Gooi en Vechtstreek en Amstelland de Meerlanden
is door de betrokken gemeenten gekozen om de JGZ voor 0-4 jarigen onder te
brengen bij de GGD die daarmee het hele spectrum JGZ 0-19 jaar beslaat. In deze
regio's blijkt deze aanpak vooral voordelen op te leveren; één organisatie, één
gezicht, één plan.

Ervaringen van een aantal regio's zijn in bijgaand rapport opgetekend. Het is een
uitgave van de gezamenlijke GGD'en verenigd in GGD Nederland. Wij hopen dat
het voor u, als bestuurder, informatiefis om te lezen over de gekozen aanpak en de
valkuilen.
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GGD Kennemerland maakt deel uit van deveiligheidsregio Kennemerland. DeVeiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeenten Bennebroek,
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest,Velsen en Zandvoort,



DIRECTIE/

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend terecht bij uw eigen GGD.

Namens de GGD'en in Nederland,

Mevrouw Dr. L van der Zande
Veiligheidsregio Kennemerland
Directeur GGD Kennemerland
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