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bijlage 5
wet- en regelgeving

	 Een	overzicht	van	de	belangrijkste	wet-	en	regelgeving	die	relevant	is	rondom	schoolverzuim	

wegens	ziekte:		

 leerplichtwet artikel 2. verantwoordelijke personen

1	 Degene	die	het	gezag	over	een	jongere	uitoefent,	en	degene	die	zich	met	de	feitelijke		

verzorging	van	een	jongere	heeft	belast,	zijn	verplicht	overeenkomstig	de	bepalingen	van	deze	

wet	te	zorgen,	dat	de	jongere	als	leerling	van	een	school	staat	ingeschreven	en	deze	school		

na	inschrijving	geregeld	bezoekt.	Bij	de	inschrijving	wordt	een	van	overheidswege	verstrekt	

document	of	een	bewijs	van	uitschrijving	van	een	andere	school	overgelegd	waarop	de		

gegevens	van	de	jongere	betreffende	zijn	geslachtsnaam,	voorletters,	geboortedatum,		

geslacht	en	burgerservicenummer	of	bij	gebreke	daarvan	zo	mogelijk	zijn	onderwijsnummer	

zijn	vermeld.	Indien	de	in	de	eerste	volzin	bedoelde	personen	bij	de	inschrijving	aannemelijk	

hebben	gemaakt	dat	zij	geen	burgerservicenummer	of	onderwijsnummer	van	de	jongere	

kunnen	overleggen,	leggen	zij	het	burgerservicenummer	of	onderwijsnummer	van	de	jongere	

over	aan	de	school	zodra	zij	daarvan	kennis	hebben	verkregen.

2	 Naast	ouders	wordt	de	jongere	vanaf	12	jaar	ook	zelf	verantwoordelijk	gehouden	voor		

geregeld	schoolbezoek.	De	ouders	zijn	ook	dan	weliswaar	verantwoordelijk,	maar	de		

leerling	zelf	kan	zo	nodig	ook	strafrechtelijk	vervolgd	worden	voor	ongeoorloofd	school-

verzuim.	Dit	staat	beschreven	in	artikel	2,	lid	3	van	de	Leerplichtwet.

3	 De	jongere	die	de	leeftijd	van	12	jaren	heeft	bereikt,	is	verplicht	overeenkomstig	de		

bepalingen	van	deze	wet	de	school	waaraan	hij	als	leerling	staat	ingeschreven,	geregeld		

te	bezoeken,	onverminderd	het	bepaalde	in	het	eerste	lid.

 leerplichtwet artikel 13b. kennisgeving bij beroep op vrijstelling

	 Een	beroep	op	vrijstelling	wegens	ziekte	van	de	jongere,	wegens	vervulling	van	plichten	voort-

vloeiend	uit	godsdienst	of	levensovertuiging	wordt	gedaan	door	middel	van	kennisgeving	aan	

het	hoofd	door	de	in	artikel	2,	eerste	lid,	bedoelde	personen,	tenzij	de	leerplichtige	jongere	of	

de	jongere	die	kwalificatieplichtig	is	niet	meer	woonachtig	is	bij	deze	personen,	in	welk	geval	

de	kennisgeving	wordt	gedaan	door	de	jongere	zelf.	

 leerplichtwet artikel 12. ziekte van leerling

	 Een	beroep	op	vrijstelling	wegens	ziekte	van	de	jongere	kan	slechts	worden	gedaan,	indien	

daarvan	binnen	twee	dagen	na	het	ontstaan	van	de	verhindering	aan	het	hoofd	kennis	is	
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gegeven,	zo	mogelijk	met	opgave	van	de	aard	van	de	ziekte.	Doet	de	leerplichtige	of	zijn	ouder	

dat	niet,	dan	verschuift	de	bewijslast:	degene	die	zich	beroept	op	de	verhindering	moet	dan	

bewijzen	dat	hij	door	ziekte	verhinderd	was	deel	te	nemen	aan	het	onderwijs.	Meestal	neemt	

de	school	de	mededeling	voor	kennisgeving	aan,	ook	als	deze	te	laat	komt.

 leerplichtwet artikel 5 onder a.  
gronden voor vrijstelling van inschrijving

	 De	in	artikel	2,	eerste	lid,	bedoelde	personen	zijn	vrijgesteld	van	de	verplichting	om	te	

zorgen,	dat	een	jongere	als	leerling	van	een	school	onderscheidenlijk	een	instelling	staat	

ingeschreven,	zolang

a	 de	jongere	op	lichamelijke	of	psychische	gronden	niet	geschikt	is	om	tot	een	school		

onderscheidenlijk	een	instelling	te	worden	toegelaten;

	

 leerplichtwet artikel 7.  
lichamelijke of psychische ongeschiktheid

	 Een	beroep	op	vrijstelling	op	grond	van	artikel	5	onder	a	kan	slechts	worden	gedaan,		

indien	bij	de	kennisgeving	een	verklaring	van	een	door	burgemeester	en	wethouders	van		

de	gemeente,	waar	de	jongere	als	ingezetene	in	de	basisadministratie	persoonsgegevens		

is	ingeschreven,	aangewezen	arts	-	niet	zijnde	de	behandelende	arts	-	of	van	een	door	hen	

aangewezen	academisch	gevormde	of	daarmede	bij	ministeriële	regeling	gelijkgestelde	

pedagoog	of	psycholoog	is	overgelegd,	waaruit	blijkt,	dat	deze	de	jongere	niet	geschikt	

achten	om	tot	een	school	onderscheidenlijk	een	instelling	te	worden	toegelaten.	Deze		

verklaring	mag	niet	ouder	zijn	dan	drie	maanden.

 leerplichtwet artikel 21.  
kennisgeving relatief verzuim niet-bekostigd onderwijs

1	 Indien	een	ingeschreven	leerling	van	een	school	ten	aanzien	van	wie	deze	wet	van	toepassing	

is,	niet	zijnde	een	dagschool	voor	voortgezet	onderwijs	als	bedoeld	in	artikel	1,	onderdeel	b,	

subonderdeel	1,	zonder	geldige	reden	les-	of	praktijktijd	heeft	verzuimd	en	dit	verzuim		

gedurende	een	periode	van	vier	opeenvolgende	lesweken	in	totaal	zestien	uren	les-	of		

praktijktijd	bedraagt,	geeft	het	hoofd	van	de	school	hiervan	onverwijld	kennis	aan		

burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	waar	de	leerling	woon-	of	verblijfplaats	heeft.

2	 Indien	een	ingeschreven	leerling	van	een	instelling	ten	aanzien	van	wie	deze	wet	van	toepas-

sing	is,	niet	zijnde	een	instelling	als	bedoeld	in	artikel	1,	onderdeel	c,	subonderdeel	1,	zonder	

geldige	reden	gedurende	een	periode	van	vier	opeenvolgende	lesweken	in	totaal	zestien	uren	

van	de	lestijd	heeft	verzuimd,	geeft	het	hoofd	van	de	instelling	hiervan	onverwijld	kennis	aan	

burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	waar	de	leerling	woon-	of	verblijfplaats	heeft.

3	 In	de	kennisgeving,	bedoeld	in	het	eerste	en	tweede	lid,	vermeldt	het	hoofd	zo	mogelijk	mede	

het	burgerservicenummer	of	onderwijsnummer	van	de	jongere.

Snel	terug	naar	school	is	veel	beter
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 leerplichtwet artikel 21a.  
kennisgeving relatief verzuim bekostigd onderwijs 

1	 Indien	een	ingeschreven	leerling	van	een	dagschool	voor	voortgezet	onderwijs	als	bedoeld	in	

artikel	1,	onderdeel	b,	subonderdeel	1,	zonder	geldige	reden	les-	of	praktijktijd	heeft		

verzuimd	en	dit	verzuim	gedurende	een	periode	van	vier	opeenvolgende	lesweken	in	totaal	

zestien	uren	les-	of	praktijktijd	bedraagt,	geeft	het	hoofd	van	de	school	hiervan	onverwijld	

kennis	aan	Onze	minister,	zo	mogelijk	onder	opgave	van	de	reden	die	naar	zijn	oordeel	ten	

grondslag	ligt	aan	het	verzuim.

2	 Indien	een	ingeschreven	leerling	van	een	instelling	als	bedoeld	in	artikel	1,	onderdeel	c,		

subonderdeel	1,	zonder	geldige	reden	gedurende	een	periode	van	vier	opeenvolgende		

lesweken	in	totaal	zestien	uren	van	de	lestijd	heeft	verzuimd,	geeft	het	hoofd	van	de		

instelling	hiervan	onverwijld	kennis	aan	Onze	minister,	zo	mogelijk	onder	opgave	van		

de	reden	die	naar	zijn	oordeel	ten	grondslag	ligt	aan	het	verzuim.

3	 Onze	minister	neemt	de	op	grond	van	dit	artikel	door	het	hoofd	verstrekte	gegevens	van		

de	betrokken	leerling	op	in	het	meldingsregister	relatief	verzuim.

4	 Onze	minister	bericht	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	waar	de	betrokken		

leerling	woon-	of	verblijfplaats	heeft	onverwijld	na	de	kennisgeving,	bedoeld	in	het	eerste		

en	tweede	lid,	dat	een	zodanige	kennisgeving	heeft	plaatsgevonden.

5	 Onze	minister	verstrekt	uit	het	meldingsregister	relatief	verzuim	aan	het	betrokken	hoofd	van	

de	school	en	aan	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	waar	de	betrokken	leerling	

woon-	of	verblijfplaats	heeft	de	ter	zake	van	die	leerling	geregistreerde	gegevens.

6	 Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	waar	de	betrokken	leerling	woon-	of		

verblijfplaats	heeft	melden	aan	Onze	minister	telkens	de	status	van	de	behandeling	van		

het	ter	zake	van	die	leerling	gemelde	verzuim.

7	 Onze	minister	neemt	de	op	grond	van	dit	artikel	door	burgemeester	en	wethouders		

verstrekte	gegevens	op	in	het	meldingsregister	relatief	verzuim.

8	 Het	betrokken	hoofd	van	de	school	en	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	waar	de	

betrokken	leerling	woon-	of	verblijfplaats	heeft,	zijn	bevoegd	het	meldingsregister	relatief	

verzuim	te	raadplegen	voor	zover	het	betreft	de	ter	zake	van	die	leerling	geregistreerde	

gegevens.

9	 Het	hoofd	kan	de	gegevens,	bedoeld	in	het	derde	lid,	verstrekken	aan	burgemeester	en		

wethouders	van	de	gemeente	waar	de	betrokken	leerling	woon-	of	verblijfplaats	heeft.

10	 Bij	de	verwerking	van	gegevens,	bedoeld	in	dit	artikel,	wordt	het	persoonsgebonden	nummer	

van	de	betrokken	leerling	gebruikt.

11	 Bij	algemene	maatregel	van	bestuur	kunnen	nadere	regels	worden	gesteld	over	de	wijze	van	

de	verstrekking	van	gegevens	op	grond	van	het	eerste,	tweede	en	zesde	lid	en	wordt	een	

nadere	specificatie	gegeven	van	de	gegevens	die	op	grond	van	het	eerste,	tweede	en	zesde	lid	

worden	verstrekt.

12	 De	gegevens	die	worden	verstrekt	op	grond	van	het	eerste	en	tweede	lid	kunnen	persoons-

gegevens	als	bedoeld	in	artikel	16	van	de	Wet	bescherming	persoonsgegevens	omvatten,	met	

uitzondering	van	gegevens	over	ras,	politieke	gezindheid,	seksueel	leven	of	het	lidmaatschap	
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van	een	vakvereniging,	voor	zover	deze	persoonsgegevens	noodzakelijk	zijn	met	het	oog	op		

de	informatieverstrekking	over	de	achtergronden	van	het	relatief	verzuim.

 wet op het voortgezet onderwijs artikel 27a.  
controle op langdurige afwezigheid

1	 Het	bevoegd	gezag	stelt	van	iedere	aan	de	school	ingeschreven	leerling	die	valt	onder	de		

werking	van	hoofdstuk	4	van	de	Wet	tegemoetkoming	onderwijsbijdrage	en	schoolkosten,		

vast,	of	deze	leerling	gedurende	een	aaneengesloten	periode	van	ten	minste	5	weken	zonder	

geldige	reden	niet	aan	het	onderwijs	heeft	deelgenomen.	In	afwijking	van	de	vorige	volzin	kan	

Onze	Minister	bepalen	dat	voor	soorten	van	voortgezet	onderwijs	de	in	die	volzin	bedoelde	

vaststelling	wordt	gedaan	indien	een	ingeschreven	studerende	in	een	of	meer	vakken	of	

andere	programmaonderdelen	niet	aan	het	onderwijs	heeft	deelgenomen.	Onder	afwezigheid	

met	geldige	reden	wordt	verstaan	afwezigheid	wegens	ziekte	van	de	leerling,	welke	ziekte	

uitsluitend	kan	worden	aangetoond	door	middel	van	een	gedagtekende	verklaring	van	een	

arts,	en	afwezigheid	wegens	bijzondere	familieomstandigheden.

2	 Het	bevoegd	gezag	meldt	uiterlijk	op	de	derde	werkdag	na	afloop	van	een	periode	van		

afwezigheid	van	5	weken	aan	de	leerling	dat	daarvan	in	de	administratie	van	de	school		

aantekening	is	gemaakt	en	verzoekt	de	leerling	om	opgaaf	van	de	reden	van	de	afwezigheid.

3	 Uiterlijk	op	de	vijfde	werkdag	na	de	periode	van	8	weken	stelt	het	bevoegd	gezag	vast:

	 a	 of	de	reden	die	de	leerling	binnen	8	weken	na	de	aanvang	van	de	periode	van	5	weken	gaf		

	 voor	zijn	afwezigheid,	een	geldige	is,	of

	 b	 dat	de	leerling	binnen	8	weken	na	de	aanvang	van	de	periode	van	5	weken	geen	reden		

	 heeft	opgegeven	voor	zijn	afwezigheid.

4	 Het	bevoegd	gezag	stelt	tevens	uiterlijk	op	de	vijfde	werkdag	na	afloop	van	de	periode	van		

8	weken	vast	of	de	leerling	voor	het	einde	van	die	periode	weer	aan	het	onderwijs	is	gaan	

deelnemen.

5	 Het	bevoegd	gezag	meldt	uiterlijk	de	vijfde	werkdag	na	afloop	van	een	periode	van	8	weken	

aan	Onze	Minister	de	leerling	die	gedurende	een	aaneengesloten	periode	van	ten	minste		

5	weken	zonder	opgave	van	geldige	reden	niet	aan	het	onderwijs	heeft	deelgenomen.		

Tevens	meldt	het	indien	die	leerling	voor	het	einde	van	de	periode	van	8	weken	weer	aan		

het	onderwijs	is	gaan	deelnemen	de	datum	ervan.

6	 De	periode	van	5	weken	en	de	periode	van	8	weken	worden	verlengd	met	de	weken	waarin	

vanwege	vakantie	geen	onderwijs	werd	verzorgd.	Zij	wordt	geacht	niet	te	zijn	onderbroken	

door	deze	vakantieweken.

7	 Het	bevoegd	gezag	stuurt	gelijktijdig	met	de	mededelingen,	bedoeld	in	het	vijfde	lid,	een	

afschrift	van	de	gegevens	die	over	de	betrokken	leerling	aan	Onze	Minister	zijn	verstrekt	aan	

deze	betrokkene.	Het	bevoegd	gezag	geeft	daarbij	tevens	aan	dat	afwezigheid	als	bedoeld		

in	het	eerste	lid,	gevolgen	heeft	voor	de	tegemoetkoming	in	de	onderwijsbijdrage	en	de	

schoolkosten	van	betrokkene	op	grond	van	hoofdstuk	4	van	de	Wet	tegemoetkoming		

onderwijsbijdrage	en	schoolkosten,	alsmede	welke	beroepsgang	voor	betrokkene	tegen		

de	mededeling,	bedoeld	in	het	vijfde	lid,	open	staat.

Snel	terug	naar	school	is	veel	beter



46 handreiking  

 wet educatie en beroepsonderwijs artikel 8.1.7.  
controle op langdurige afwezigheid

1	 Het	bevoegd	gezag	stelt	van	iedere	aan	de	instelling	ingeschreven	deelnemer	die	valt	onder	de	

werking	van	de	Wet	studiefinanciering	2000	of	van	de	Wet	tegemoetkoming	onderwijsbijdrage	

en	schoolkosten,	vast,	of	deze	deelnemer	gedurende	een	aaneengesloten	periode	van	ten	

minste	5	weken	zonder	geldige	reden	niet	aan	het	onderwijs	heeft	deelgenomen.	In	afwijking	

van	de	vorige	volzin	kan	Onze	Minister	bepalen	dat	voor	soorten	van	onderwijs	als	bedoeld	in	

deze	wet,	de	in	die	volzin	bedoelde	vaststelling	wordt	gedaan	indien	een	ingeschreven	deel-

nemer	in	een	of	meer	vakken	niet	aan	het	onderwijs	heeft	deelgenomen.	Onder	afwezigheid	

met	geldige	reden	wordt	verstaan	afwezigheid	wegens	ziekte	van	de	deelnemer,	welke	ziekte	

uitsluitend	kan	worden	aangetoond	door	middel	van	een	gedagtekende	verklaring	van	een	

arts,	en	afwezigheid	wegens	bijzondere	familieomstandigheden.

2	 Het	bevoegd	gezag	meldt	uiterlijk	op	de	derde	werkdag	na	afloop	van	een	periode	van		

afwezigheid	van	5	weken	aan	de	deelnemer	dat	daarvan	in	de	administratie	van	de	instelling	

aantekening	is	gemaakt	en	verzoekt	de	deelnemer	om	opgaaf	van	de	reden	van	de	afwezigheid.

3	 Uiterlijk	op	de	vijfde	werkdag	na	de	periode	van	8	weken	stelt	het	bevoegd	gezag	vast:

	 a	 of	de	reden	die	de	deelnemer	binnen	8	weken	na	de	aanvang	van	de	periode	van	5	weken		

	 gaf	voor	zijn	afwezigheid,	een	geldige	is,	of

	 b	 dat	de	deelnemer	binnen	8	weken	na	de	aanvang	van	de	periode	van	5	weken	geen	reden		

	 heeft	opgegeven	voor	zijn	afwezigheid.

4	 Het	bevoegd	gezag	stelt	tevens	uiterlijk	op	de	vijfde	werkdag	na	afloop	van	de	periode	van		

8	weken	vast	of	de	deelnemer	voor	het	einde	van	die	periode	weer	aan	het	onderwijs	is	gaan	

deelnemen.

5	 Het	bevoegd	gezag	meldt	uiterlijk	de	vijfde	werkdag	na	afloop	van	een	periode	van	8	weken	

aan	Onze	Minister	de	deelnemer	die	gedurende	een	aaneengesloten	periode	van	ten	minste		

5	weken	zonder	opgave	van	geldige	reden	niet	aan	het	onderwijs	heeft	deelgenomen.	Tevens	

meldt	het	indien	die	deelnemer	voor	het	einde	van	de	periode	van	8	weken	weer	aan	het	

onderwijs	is	gaan	deelnemen	de	datum	ervan.

6	 De	periode	van	5	weken	en	de	periode	van	8	weken	worden	verlengd	met	de	weken	waarin	

vanwege	vakantie	geen	onderwijs	werd	verzorgd.	Zij	wordt	geacht	niet	te	zijn	onderbroken	

door	deze	vakantieweken.

7	 Het	bevoegd	gezag	stuurt	gelijktijdig	met	de	mededelingen,	bedoeld	in	het	vijfde	lid,	een	

afschrift	van	de	gegevens	die	over	de	betrokken	deelnemer	aan	Onze	Minister	zijn	verstrekt	

aan	deze	betrokkene.	Het	bevoegd	gezag	geeft	daarbij	tevens	aan	dat	afwezigheid	als	bedoeld	

in	het	eerste	lid,	gevolgen	heeft	voor	de	studiefinanciering	van	betrokkene	op	grond	van	de	

Wet	studiefinanciering	2000of	voor	de	tegemoetkoming	onderwijsbijdrage	en	schoolkosten	

van	betrokkene	op	grond	van	de	Wet	tegemoetkoming	onderwijsbijdrage	en	schoolkosten,	

alsmede	welke	beroepsgang	voor	betrokkene	tegen	de	mededeling,	bedoeld	in	het	vijfde	lid,	

open	staat.

8	 Indien	het	bevoegd	gezag	van	een	bijzondere	instelling	aan	Onze	Minister	de	in	het	vijfde	lid	

bedoelde	mededeling	heeft	gedaan,	kan	de	deelnemer	binnen	6	weken	na	ontvangst	van	de	
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gegevens,	bedoeld	in	het	zevende	lid,	bij	het	bevoegd	gezag	schriftelijk	bedenkingen	uiten	

tegen	die	mededeling.

9	 Onder	«deelnemer»	als	bedoeld	in	het	vijfde	en	zevende	lid	wordt	verstaan	de	deelnemer	die

	 a	 een	assistent-opleiding	of	een	basisberoepsopleiding	volgt	als	bedoeld	in	artikel	7.2.2,		

	 eerste	lid,	onderdelen	a	of	b,

	 b	 een	andere	opleiding	als	bedoeld	in	artikel	7.2.2,	eerste	lid,	onderdeel	f,	volgt	waarvan	bij		

	 ministeriële	regeling	is	aangegeven	dat	deze	voor	de	toepassing	van	de	Wet	studie-	

	 financiering	2000	wordt	aangemerkt	als	een	opleiding	als	bedoeld	in	artikel	7.2.2,	eerste	lid,		

	 onderdelen	a	of	b,	of

	 c	 voor	1	augustus	2005	studiefinanciering	in	de	zin	van	de	Wet	studiefinanciering	2000		

	 ontving.

 wie betaalt onderwijs aan zieke leerlingen?

	 “Ouders	hoeven	vanaf	schooljaar	2009-2010	niet	zelf	meer	de	kosten	van	aangepaste	leer-

middelen	voor	hun	zieke	of	gehandicapte	kinderen	te	betalen.	Scholen	zijn	nu	zelf	verplicht	

het	lesmateriaal	van	al	hun	leerlingen,	of	ze	nu	gehandicapt	zijn	of	niet,	te	bekostigen.	Dat		

is	een	gevolg	van	de	uitbreiding	van	de	wet	(Wet	Ondersteuning	Onderwijs	Zieke	Leerlingen	

(WOOZL)	die	regelt	dat	gehandicapten	en	chronisch	zieken	niet	achtergesteld	mogen	worden.	

Met	ingang	van	1	augustus	2009	geldt	deze	wet	ook	voor	het	basis-	en	voortgezet	onderwijs.”	

(Uit:	Buitenen,	H.	van,	Velthoen,	H.	(2009).	Dossier	Leerplicht,	Kwalificatieplicht	en	RMC		

2009-2010.	Alphen	aan	den	Rijn:	Kluwer.).	

 de wet publieke gezondheid (wpg)

	 Vanaf	1	december	2008	is	de	Wet	publieke	gezondheid	in	werking	getreden.	Deze	wet	vervangt	

onder	meer	de	Wet	collectieve	preventie	volksgezondheid.	De	wet	geeft	aan	welke	taken		

de	Jeugdgezondheidszorg	(JGZ)	heeft	op	het	terrein	van	de	publieke	gezondheid	voor		

0	–	19	jarigen.	In	het	Besluit	publieke	gezondheid	/	Jeugdgezondheidszorg	worden	de	

gemeentelijke	taken	uit	de	Wpg	nader	uitgewerkt,	waaronder	de	taken	op	het	gebied	van		

de	JGZ.	Op	1	januari	2003	is	conform	het	Besluit	JGZ	het	BTP	ingevoerd.	Het	zorgaanbod	staat	

omschreven	in	het	Basistakenpakket	Jeugdgezondheidszorg	0-19	jaar	(VWS,	2002).	De	Wpg	

verplicht	gemeenten	jeugdgezondheidszorg	aan	te	bieden.	Hierover	maken	zij	afspraken	met	

de	JGZ-organisaties.	Rijksoverheid	en	gemeenten	zijn	gezamenlijk	verantwoordelijk	voor	de	

uitvoering	van	de	JGZ.	Er	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	het	uniformdeel	van	het	BTP	en	

het	maatwerkdeel.

 de jgz biedt publieke zorg voor alle kinderen tot negentien jaar, 
zoals omschreven in het basis taken pakket (btp)

	 Het	BTP	bestaat	uit	een	uniform	en	een	maatwerkdeel.	De	inhoud	van	het	uniform	deel	

wordt	landelijk	vastgesteld	en	aan	alle	kinderen	in	Nederland	aangeboden.	Het	maatwerk-
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deel	wordt	door	gemeenten	vastgesteld	op	basis	van	de	lokale	gezondheidssituatie	en		

passend	binnen	het	lokale	jeugdbeleid.

	 Tot	het	uniforme	deel	behoren	de	screeningen,	vaccinaties	en	de	preventieve	adviezen	aan	

ouders	over	bijvoorbeeld	voeding	en	slaaphouding	van	pasgeborenen.	Ouders	met	oudere	

kinderen	krijgen	afhankelijk	van	de	leeftijd	van	het	kind	anticiperende	voorlichting	over	

onder	meer	zindelijkheid,	mondgezondheid,	roken,	gebruik	van	alcohol	en	drugs.

	 De	activiteiten	uit	het	uniforme	deel	van	het	BTP	worden	aangeboden	tijdens	landelijk	vast-

gestelde	contactmomenten.	Deze	contactmomenten	zijn	veelal	gebaseerd	op	sleutelleeftijden	

in	de	ontwikkeling	van	het	kind	en	zijn	daarmee	geschikt	voor	het	actief	aanbieden	van	gerichte,	

leeftijdsspecifieke	voorlichting	en	advisering	aan	ouder	en	kind	en	het	signaleren	van	(dreigende)	

groei-	en	ontwikkelingsachterstanden	(Dunnink	&	Lijs,	2008).	Er	zijn	vijftien	standaard	contact-

momenten	in	de	leeftijdsperiode	van	0-4	jaar	en	drie	in	de	leeftijdsperiode	5-19	jaar.	Indien	de	

JGZ-professional	dit	nodig	acht,	kunnen	daarnaast	per	gesignaleerd	probleem	maximaal	drie	

extra	consulten	of	huisbezoeken	op	indicatie	plaatsvinden.	Zie	ook	Richtlijn	contactmomenten.

	 De	activiteiten	in	het	maatwerkdeel	zijn	per	gemeente	verschillend,	omdat	het	hierbij	de	

bedoeling	is	dat	iedere	gemeente	het	zorgaanbod	afstemt	op	de	specifieke	zorgbehoefte	van	

groepen	kinderen	en	op	de	gezondheidssituatie	van	de	kinderen	in	de	gemeentelijke	regio.	

Over	het	aan	te	bieden	pakket	maken	zij	afspraken	met	de	desbetreffende	JGZ-uitvoerings-

organisatie.	In	het	maatwerkdeel	kunnen	bijvoorbeeld	interventies	ter	bestrijding	van	over-

gewicht	worden	opgenomen	of	cursussen	opvoedingsondersteuning.

	 Het	doel	van	de	JGZ	is	het	volgen	van	de	fysieke,	sociale,	psychische	en	cognitieve	ontwikke-

ling	van	kinderen	en	het	signaleren	van	stoornissen	daarin,	gericht	op	het	tijdig	aanbieden	

van	interventies.	In	de	eerste	vier	levensjaren	ligt	het	accent	voornamelijk	op	de	lichamelijke	

(bijvoorbeeld	groei,	motoriek),	psychische	(bijvoorbeeld	angstige	hechting)	en	cognitieve	

ontwikkeling	(logisch	denken,	taalontwikkeling)	en	mogelijke	risico’s	in	het	eerste	milieu.	

Gedurende	de	basisschoolleeftijd	verschuift	het	accent	wat	meer	naar	de	sociale	ontwikkeling	

(vriendjes,	pesten)	en	vanaf	het	voortgezet	onderwijs	is	daarnaast	ook	aandacht	voor	de	

maatschappelijke	positie	(school(verzuim),	vrijetijdsbesteding)	van	de	jongere.	Dit	zijn		

thema’s	die	tijdens	de	gezondheidsonderzoeken	minimaal	aan	de	orde	dienen	te	komen.

	 De	preventieve	taken	van	de	jeugdgezondheidszorg	worden	vormgegeven	door	de	volgende	

kernactiviteiten:

1	 Volgen	van	de	groei	en	ontwikkeling.	

2	 Signaleren	van	(risico ś	op)	ziekten	en	problemen.	

3	 Verschaffen	van	inzicht	in	de	gezondheidstoestand	van	de	jeugd.	

4	 Inschatten	zorgbehoeften.	

5	 Screenen	en	vaccineren.	

6	 Voorlichten,	adviseren,	instrueren	en	begeleiden.	

7	 Samenwerken	met	andere	sectoren	die	te	maken	hebben	met	jeugd.
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	 De	Inspectie	JGZ	geeft	(zie	rapport	voorjaar	2009)	wel	meer	vrijheid	aan	de	gemeenten/

GGD-en	met	betrekking	tot	invulling.

 de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo) 

	 Deze	wet	is	op	1	april	1995	in	werking	getreden.	Ingevolge	deze	wet	sluiten	arts	en	patiënt	

een	behandelcontract	waaraan	rechten	en	plichten	voor	beide	partijen	zijn	verbonden.	Voor	

de	praktijk	is	het	met	name	van	belang	dat	de	arts	‘informed	consent’	van	de	patiënt	heeft		

verkregen	vóór	het	uitvoeren	van	een	behandeling	of	een	onderzoek.

	 Dit	betekent	dat	de	patiënt	toestemming	geeft	op	basis	van	heldere	informatie	die	de	patiënt	

van	de	arts	gekregen	heeft	over	de	ingreep,	de	risico’s	en	eventuele	alternatieve	

behandelings	methoden.	Een	andere	belangrijke	plicht	van	de	arts	is	om	op	zorgvuldige	wijze	

de	patiëntengegevens	in	een	dossier	vast	te	leggen.

 het beroepsgeheim 

	 Het	beroepsgeheim	is	een	zeer	cruciaal	aspect	van	de	arts-patient	relatie.	Het	is	van	groot	belang	

dat	de	patiënt	erop	kan	vertrouwen	dat	de	arts	gegevens	over	hem	niet	verstrekt	aan	personen	en		

instanties	die	daarop	geen	recht	hebben.	Alleen	met	(mondelinge)	toestemming	is	dit	mogelijk.

 de ‘geneeskundige verklaring’   

	 De	KNMG,	de	beroepsorganisatie	voor	artsen,	heeft	als	standpunt	dat	een	behandelend	arts	

geen	verklaringen	afgeeft	over	een	eigen	patiënt,	waarbij	hij/zij	een	oordeel	geeft	over	de	

(medische)	geschiktheid	of	ongeschiktheid	van	een	patiënt	om	bepaalde	dingen	wel	of	niet	te	

doen.	Dergelijke	verklaringen	mogen	alleen	worden	afgegeven	door	een	onafhankelijke	arts	

(dus	niet	de	‘eigen’	dokter).	Zo’n	arts	kan	een	eigen	beoordeling	maken	van	de	situatie.		

Als	dat	nodig	is,	kan	die	arts,	met	toestemming,	ook	nog	extra	informatie	opvragen	bij	de	

behandelend	arts(-en).

	 De	KNMG	vindt	het	belangrijk	dat	de	behandelend	arts	zich	kan	concentreren	op	behandeling	

en	het	opbouwen	en	behouden	van	een	goede	vertrouwensrelatie	met	de	patiënt.	De	arts	

moet	dan	niet	in	allerlei	belangenconflicten	raken.	Om	dit	te	voorkomen	moet	er	een	scherpe	

grens	zijn	tussen	de	behandeling	en	het	beoordelen	of	de	patiënt	voor	bepaalde	voorzieningen	

in	aanmerking	kan	komen.	Op	deze	manier	staat	de	patiënt	niets	in	de	weg	om	zijn/haar	arts	

alle	informatie	te	geven	die	noodzakelijk	is	voor	de	behandeling.
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