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Het ontstaan van problemen 
bij kinderen wordt meestal 
bepaald door een complex 
samenspel van factoren op 

het gebied van de aangeboren kwets-
baarheid en weerbaarheid. Daarbij 
speelt de kwaliteit van de omgeving 
een belangrijke rol, vooral hoe deze 
aansluit op wat er nodig is voor een 
optimale ontwikkeling. Dit impliceert 
dat er geen sprake kan zijn van ‘one 
size fits all’ binnen de jeugdhulpverle-
ning. Maar hoe geef je handen en 
voeten aan gepersonaliseerde zorg? 

Die vraag stond centraal in het onder-
zoek ‘Monitoring Ontwikkeling kinderen 
in Maastricht en omstreken’, kortweg 
de MOM-studie 1. 

Maatwerk
De basis van een gezond leven op vol-
wassen leeftijd wordt gelegd in de 
eerste 5 jaar, zo benadrukt de studie. 
Gepersonaliseerde Jeugdgezondheids-
zorg (JGZ) integreert voorspelling, 
preventie, participatie en persoonlijke 
factoren vanuit een volksgezondheids-
perspectief.  Hiervan zijn al mooie 

voorbeelden zoals Samen Starten, 
VoorZorg, Stevig Ouderschap en Triple 
P, net als de toegenomen aandacht 
voor de ontwikkeling van een veilige 
gehechtheidsrelatie. 
Na het eerste jaar neemt de frequentie 
van de reguliere JGZ-consulten af. Van 
belang is daarbij oog te blijven hou-
den voor de kwaliteit van de omgeving 
en eenieders perceptie en perspectie-
ven. Hieronder behoort ook het in de 
voorschoolse periode optimaal pre-
ventief samenwerken met ouders/
verzorgers en zorgprofessionals, met 
name pedagogisch medewerkers. Zij 
vormen samen de belangrijkste omge-
ving van het jonge kind en hebben een 
unieke deskundigheid. 

Korte monitoringinstrumenten 
Aanvullend is het aan te bevelen om 
gebruik te maken van korte monito-
ringinstrumenten. Betrouwbaar, valide 
en bruikbaar zijn:
• de Nederlandse ‘Parents’ Evaluation 

of Developmental Status’ (PEDS);
• diverse ‘Visual Analogue Scales’ 

(VAS) zoals een ‘kindgedrag’-VAS, 
een ‘ouderschap’-VAS en een ‘kind-
competentie’-VAS.

Hoe deze te gebruiken? Ouders en 
pedagogisch medewerker vullen op 
afgesproken momenten en op indica-
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Bernice Doove

Weg van het protocol met 
gepersonaliseerde zorg



vroeg herfst 2022 11

tie ieder apart een VAS in. Vervolgens 
beantwoorden ze tien vragen over de 
ontwikkeling van het kind (PEDS). 
Daarbij is ruimte om in eigen woorden 
op te schrijven wat ze ervaren. 
Daarnaast wordt gevraagd naar door-
gemaakte ingrijpende gebeurtenissen. 
De totale invultijd varieert van 1-5 
minuten, waardoor de instrumenten 
bruikbaar zijn voor monitoring van alle 
kinderen.  

De pedagogisch medewerker 
bespreekt de ingevulde vragenlijsten 
met de ouders en zij geven alle inge-
vulde vragenlijsten aan de JGZ-
medewerker. De informatie is de basis 
voor een continue dialoog om samen 
met de JGZ-professional opkomende 
zorgen, vragen en signalen van lij-
densdruk te bespreken. Dit helpt om 
zicht te houden op het verloop van het 
ontwikkelingsprofiel van het kind in 
interactie met de omgeving. Hetzelfde 
geldt voor de mate van sociale partici-
patie/ schoolrijpheid en welke onder-
steuning wenselijk is. 

Ondersteunend
Het gebruik van de korte monitorings-
instrumenten vervangt overigens niet 
de beoordeling van de JGZ-profes-
sional, maar is ondersteunend in:
• De communicatie tussen JGZ, ouders 

en professionele zorgverleners over 
hun perceptie van gezondheid en 
ontwikkeling.

• Het vroegtijdig identificeren en 
beoordelen van dimensies van 
symptomen, gedrag en lijdensdruk 

die wijzen op een mogelijke versto-
ring of onbalans van het kind-ouder/
onderwijssysteem zonder dat ze al 
gerelateerd zijn aan een specifieke 
diagnose.

• De mogelijkheid om zowel een 
momentopname te maken van kind- 
omgeving-interactie als het ontwik-
kelingsproces in tijd te evalueren.

Taalproblemen indicator 
In het deelonderzoek over voorschool-
se communicatie blijkt de ‘sociale com-
petentie’ van een kind van 3-4 jaar een 
mediator te zijn tussen taalproblemen 
aan de ene en sociale participatie aan 
de andere kant. Vooral op 4-jarige 
leeftijd is het mediërende effect van 
sociale competentie sterk. De compe-
tentie op dit gebied blijkt dus een 
belangrijke verklaring waarom kinde-
ren met taalproblemen niet goed deel-
nemen aan het sociale verkeer. Vroege 
gepersonaliseerde interventie op maat 
is de ingang om geestelijke gezond-
heidsproblemen op latere leeftijd te 
voorkomen. De voorschoolse periode is 
een gevoelige periode, vooral in de 
algemene ontwikkeling van de com-
municatie.  Groei in spraak-taalontwik-
keling is een belangrijke meetbare 
eigenschap van de algehele commu-
nicatieontwikkeling. Taalproblemen zijn 
namelijk vaak de eerste symptomen 
van vertraging in de ontwikkeling. 

Ingrijpende gebeurtenissen 
Kinderen met op jonge leeftijd doorge-
maakte ingrijpende gebeurtenissen 
hebben vaker last van stress. Wellicht 
daardoor hebben zij meer problemen 

met leeftijdsgenoten. Hun ouders erva-
ren meer problemen bij het opvoeden 
en maken zich vaker zorgen over hun 
ontwikkeling. Het is dan ook goed, dat 
deze kinderen en hun ouders in de 
peuteropvang zo nodig extra onder-
steuning krijgen. Extra alertheid is 
geboden indien ouders van deze kin-
deren worstelen met een ‘slechte 
gezondheid’. Te meer daar de kwaliteit 
van de ouderlijke ondersteuning een 
belangrijke bron voor kinderen is in het 
omgaan met ingrijpende gebeurtenis-
sen en het voorkomen van toxische 
stress. 

Van Wiechen ontwikkelingsscore 
De resultaten tonen verder het nut van 
de Van Wiechen ontwikkelingsscore 
(D-score) aan. Dit onderzoek wordt bij 
ieder JGZ-consult van 0-4 jaar uitge-
voerd. Met behulp van D-scores kan 
een groeilijn van de ontwikkeling 
gemaakt worden, net als de groeilijnen 
van lengte en gewicht. De D-score op 
de leeftijd van 2-2,5 jaar kan extra 
inzicht geven in vroegsignalering van 
ontwikkelingsproblemen die van 
invloed zijn op schoolrijpheid.   

Gezinssysteem
De MOM-studie laat ook zien welke 
factoren een sterke relatie hebben 
met: het functioneren van het kind, de 
kwaliteit van de omgeving en de mate 
van zorg en de urgentie van de te bie-
den zorg aan het kind en/of de ouders. 
Deze factoren zijn: problemen met de 
opvoeding, drie of meer zorgen vol-
gens de PEDS, zeven of meer risicofac-
toren, overmatige hoeveelheid van 
ouderlijke stress en een onstabiele 
opvoedingssituatie.  l
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