
De Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 
van Thuiszorg Pantein is aangesloten 
op het signaleringssysteem Zorg voor 
Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om 
problemen bij kinderen en jongeren 
in de leeftijd van 0 – 23 jaar 
te signaleren en vervolgens de 
coördinatie van zorg te organi-
seren. Op deze manier moe-
ten problemen met kinderen 
en jongeren worden voorko-
men en kan in het belang van 
het kind en zijn ouders/ver-
zorgers hulp beter op elkaar 
worden afgestemd.

Waarom Zorg voor Jeugd?
In de afgelopen jaren zijn er regelma-
tig ernstige incidenten geweest met 
kinderen en jongeren. Het bleek dat 
hulpverleners in de hulp aan ouders 
en kinderen vaak te weinig 
samenwerkten.
Elke gemeente heeft vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) namelijk de taak het signale-
ren van problemen bij jeugdigen en 
coördinatie van zorg te organiseren. 
Reden voor de provincie en de 68 
Noord-Brabantse gemeenten om in 
2008 het signaleringssysteem Zorg 
voor Jeugd in te voeren. 
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Zorg voor Jeugd en de JGZ
Consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigen-jgz kunnen signa-
len afgeven in Zorg voor Jeugd. Een dergelijk signaal geven zij af als 
er zorgen zijn over een kind. De jeugdige waar het over gaat en/of 
zijn ouders/verzorgers worden hierover altijd geïnformeerd. Om de 
privacy van ouders en jeugdigen te beschermen komt in het systeem 
alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige en welke hulp-
verleners betrokken zijn. Wat voor zorgen er zijn, wordt niet vermeld. 
Alleen de hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn hebben 
inzage. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over 
hetzelfde kind, dan wordt automatisch een ketencoördinator aange-
wezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverle-
ningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de 
jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een 
hulpverleningsplan op te stellen. Iedere betrokken hulpverlener blijft 
zijn eigen deel van de zorg bieden aan het kind en het gezin.

Wie werken nog meer met Zorg voor Jeugd?
Alle gemeenten in Noord-Brabant voeren Zorg voor Jeugd in. Alle 
organisaties die professioneel betrokken zijn bij jeugdigen, zoals Bu-
reau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Thuiszorg en de GGD sluiten 
aan op het systeem. Ook organisaties die vanuit een andere invals-
hoek betrokken zijn bij jeugdigen, zoals onderwijs, welzijn, werk en
inkomen, politie en justitie, worden mogelijk in de toekomst aange-
sloten. 

Werkt Zorg voor Jeugd landelijk?
Zorg voor Jeugd wordt gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex Risi-
cojongeren (VIR). Op die manier kunnen signalen over jeugdigen ook 
buiten de gemeente of regio worden uitgewisseld.
Meer informatie vindt u op de website www.zorgvoorjeugd.nu
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