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Samenvatting 

In Amsterdam heeft één op de vijf kinderen last van overgewicht en hiervan hebben ruim 2.000 
kinderen (ernstige) morbide obesitas. Het gaat in totaal om 24.500 kinderen met overgewicht en 
obesitas in de stad. In Amsterdam is daarom een integraal en langdurig programma opgezet, de 
‘Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht’ (AAGG), om alle Amsterdamse kinderen op een gezond(er) 
gewicht te krijgen.  
 
Binnen de AAGG wordt ingezet op preventie, ondersteuning en zorg. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
speelt hierin een belangrijke rol. De JGZ begeleidt jeugdigen en hun ouders vanuit de Ouder- en 
Kindteams Amsterdam. De jeugdverpleegkundige heeft naast de reguliere JGZ taken een nieuwe rol 
gekregen in het kader van de zogenaamde ketenaanpak bij kinderen met overgewicht en obesitas: de 
rol van centrale zorgverlener (CZV). De vervulling van deze rol is voorbehouden aan 
jeugdverpleegkundigen die de interne opleiding ‘Leerlijn Centrale Zorgverlener’ hebben gevolgd. 
Kinderen met obesitas en multiproblematiek of morbide obesitas die ondersteuning en zorg nodig 
hebben worden begeleid door een CZV. De CZV fungeert als eerste aanspreekpunt voor kind en ouders 
en zorgt er voor dat alle professionals die bij de ondersteuning en zorg rondom het kind en het gezin 
betrokken zijn goed met elkaar samenwerken en afstemmen.  
 
Deze nieuwe rol vraagt van jeugdverpleegkundigen nieuwe competenties en vaardigheden, waaronder 
de zogenaamde 21th Century Skills (onder andere creatief denken, probleemoplossend vermogen en 
media-wijsheid). Daar waar jeugdverpleegkundigen voorheen gewend waren om spreekuur te 
‘draaien’ op een consultatiebureau, wordt nu van hen verwacht dat zij in hun rol van CZV naast de 
gezinnen staan, de begeleiding rond gezinnen organiseren, de uitvoering coördineren en oplossingen 
realiseren.  
 
Het doel van dit verkennende onderzoek is een eerste indruk te krijgen van de vaardigheden die 
jeugdverpleegkundigen nodig hebben om de nieuwe taak als CZV uit te voeren en wat dit betekent 
voor de voorbereiding van (toekomstige) jeugdverpleegkundigen. De hoofdvraag van het onderzoek 
luidt: Welke competenties vergt de taak van centrale zorgverlener (CZV) binnen de Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht van de jeugdverpleegkundigen werkzaam binnen de Ouder- en Kindteams 
Amsterdam in Amsterdam? 
 
In interviews met vijf CZV’s en dertien ketenpartners is informatie verzameld over de taken, 
competenties, de leerlijn CZV en de sterke en minder sterke punten. Dit heeft geresulteerd in vijf 
kernaanbevelingen, gericht op: 
• Uitvoeren van vervolgonderzoek met deelname van ouders en jeugdigen zelf 
• Het opstellen van een functieprofiel CZV 
• In de wijk/buurt uitdragen/inzichtelijk maken wie CZV zijn 
• In de opleiding voor CZV en toekomstige verpleegkundigen (meer) casuïstiek opnemen, evenals 

aandacht voor bijzondere doelgroepen, inzet van nieuwe media, het voeren van casuïstiek-overleg 
met ketenpartners en aandacht voor zelfreflectie en leren op de werkvloer 

• Verbeteren van de randvoorwaarden, onder andere op het gebied van beschikbare tijd, caseload en 
het organiseren van korte lijnen 
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1. Inleiding 

In Amsterdam heeft één op de vijf kinderen last van overgewicht en hiervan hebben ruim 2.000 
kinderen (ernstige) morbide obesitas. Het gaat in totaal om 24.500 kinderen met overgewicht en 
obesitas in de stad. Overgewicht heeft ernstige gevolgen voor zowel de lichamelijke als de 
psychosociale gezondheid. Kinderen met (ernstig) overgewicht hebben een verhoogd risico op 
levenslange gezondheids- en ontwikkelingsproblemen en omdat de gemeente Amsterdam vindt dat 
elk kind dat opgroeit in de stad een gezonde jeugd en toekomst verdient, is de gemeente Amsterdam 
in 2013 gestart met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). In het Programmaplan 2015-
20181 staat de AAGG uitgebreid beschreven. Om haar beleid kracht bij te zetten heeft de gemeente 
Amsterdam een missie en doelen geformuleerd voor de korte (2018), midden-lange (2023) en lange 
termijn (2033). Het langetermijndoel is dat in 2033 alle Amsterdamse kinderen een gezond gewicht 
hebben. Dit beleid wordt uitgevoerd in samenwerking met zorgverzekeraar Achmea en meer dan 
twintig partijen uit de zorg- en welzijnsketen. Sinds 2013 bundelen zij de krachten in het Pact Gezond 
Gewicht.   
 

De rol van de jeugdverpleegkundige binnen de AAGG 
Binnen de AAGG speelt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een belangrijke rol. De JGZ begeleidt jeugdigen 
en hun ouders vanuit de Ouder- en Kindteams Amsterdam. De jeugdverpleegkundige heeft bij 
kinderen met overgewicht en obesitas een nieuwe rol gekregen, die van centrale zorgverlener (CZV). 
Kinderen met obesitas en multiproblematiek of (morbide) obesitas die ondersteuning en zorg nodig 
hebben worden begeleid door een CZV.  
 
Daar waar jeugdverpleegkundigen voorheen gewend waren om spreekuur te ‘draaien’ op een 
consultatiebureau wordt nu van hen verwacht dat zij in hun rol van CZV naast de gezinnen gaan staan, 
de begeleiding rond gezinnen organiseren, de uitvoering coördineren en oplossingen realiseren. 
De CZV fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt voor kind en ouders en zorgt ervoor dat alle 
professionals die bij de ondersteuning en zorg rondom het kind en het gezin betrokken zijn goed met 
elkaar samenwerken en afstemmen. Deze nieuwe rol vraagt van jeugdverpleegkundigen nieuwe 
competenties en vaardigheden, waaronder de zogenaamde 21th Century Skills (onder andere creatief 
denken, probleemoplossend vermogen hebben en handig zijn in het gebruik van nieuwe media) die 
zijn opgesteld door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet voor het 
onderwijs2. Om die reden is er een interne opleiding opgezet (de Leerlijn CZV, zie hoofdstuk 5 voor 
inhoud leerlijn) om jeugdverpleegkundigen op hun rol van CZV voor te bereiden.  

Doel van het onderzoek 
De eerste groep jeugdverpleegkundigen is inmiddels aan de slag in de nieuwe rol. Dit verkennende 
onderzoek heeft als doel te achterhalen welke nieuwe vaardigheden de rol van CZV in de praktijk 
volgens jeugdverpleegkundigen met zich meebrengt en hoe (toekomstige) jeugdverpleegkundigen 
deze vaardigheden het beste kunnen ontwikkelen. Het gaat om een onderzoek van beperkte omvang 
en daarom is er sprake van een eerste indruk van de ervaringen in de praktijk. 

                                                      
1 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zo-blijven-wij/programma/    
2 Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. 
Enschede: SLO. Hierbij gaat het om acht vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, 
samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering. Bij digitale geletterdheid gaat het om een 
combinatie van ICT-(basis)vaardigheden (kunnen omgaan met ICT en computational thinking), informatievaardigheden en 
mediawijsheid. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zo-blijven-wij/programma/
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Onderzoeksvragen 
In dit project staat de volgende hoofdvraag centraal:  
 
Welke competenties vergt de taak van centrale zorgverlener (CZV) binnen de Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht van de jeugdverpleegkundigen werkzaam binnen de Ouder- en 
Kindteams Amsterdam? 
 
Daarbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  
 

1. Welke taken dienen jeugdverpleegkundigen in hun nieuwe rol als CZV binnen de Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht uit te voeren en hoe verloopt dit in de praktijk?  

 
2. Welke (nieuwe) competenties (kennis, vaardigheden, houding) vergt de rol van de CZV van de 

jeugdverpleegkundigen?  
 

3. Hoe kunnen jeugdverpleegkundigen het beste voorbereid worden op en ondersteund worden 
in hun nieuwe rol als CZV binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht? 

 
4. Welke randvoorwaarden zijn van belang voor een kwalitatief goede uitvoering van de taken 

van de CZV? 
 

5. Op welke wijze kunnen de benodigde competenties aandacht krijgen in zowel de interne 
opleiding van de Jeugdgezondheidszorg als in het onderwijs aan toekomstige professionals van 
de HvA? 

 
Leeswijzer 
Deze rapportage is opgebouwd aan de hand van de deelvragen. Na het methodehoofdstuk (hoofdstuk 
2) beschrijft hoofdstuk 3 beschrijft de taken van de CZV. Hoofdstuk 4 gaat in op de (nieuwe) 
competenties en de benodigde randvoorwaarden, hoofdstuk 5 richt zich op de opleiding voor CZV’s. 
Hoofdstuk 6 bevat tot slot de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Methode 

Er is een verkennend, kwalitatief onderzoek verricht. Ter voorbereiding is gestart met deskresearch 
waarin relevante beschikbare informatie en literatuur is doorgenomen (zie bijlage 1) en is gesproken 
met vier opleiders van de centrale zorgverleners (CZV) om input te krijgen over de leerlijn bij de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en werkwijze van de CZV’s (zie bijlage 2). 

Interviews 
Voor het onderzoek zijn zowel CZV’s als ketenpartners van de CZV’s benaderd voor een interview. Het 
oorspronkelijke voorstel was om tevens ouders en gezinsleden te interviewen maar vanwege de 
benodigde toestemming vanuit de Medisch Ethische Toetsingscommissie in combinatie met de 
beperkte looptijd en omvang van het onderzoek is besloten om het onderzoek te beperken tot de 
CZV’s en ketenpartners.  
 
Voor het werven van respondenten zijn, in overleg met de managers van de JGZ, dertien CZV’s 
geselecteerd. Bij deze selectie is rekening gehouden met de mate van ervaring van de CZV met zowel 
JGZ-taken als CZV-taken en het werkgebied (wel of niet werkzaam in focusbuurt3). Hiermee werd 
beoogd om – ondanks de beperkte omvang en het verkennende karakter van het project - een zo goed 
mogelijke afspiegeling van de ervaringen in de praktijk te kunnen geven. Er is geen sprake van een 
representatieve steekproef. Het streven was om uit de pool van dertien CZV’s vijf CZV’s face-to-face te 
kunnen interviewen in de beperkt beschikbare tijd en dit is gelukt. 
 
De ketenpartners zijn geselecteerd door aan de vijf deelnemende CZV’s te vragen hun drie 
belangrijkste ketenpartners te noemen. Deze CZV’s hebben zelf, met ondersteuning van de 
onderzoekers, de ketenpartners geïnformeerd over het onderzoek en gevraagd om deelname. 
Vervolgens hebben de onderzoekers contact opgenomen voor een face-to-face of telefonisch 
interview. Bij de selectie van ketenpartners is een onderscheid gemaakt tussen professionals in de 
eerste en tweede schil rondom het kind/gezin: 
• Eerste schil: het kernteam overgewicht4, naast de CZV bestaand uit jeugdverpleegkundigen, 

jeugdarts, Ouder-Kind-Adviseurs (OKA) en (in sommige kernteams) een jeugdpsycholoog. 
• Tweede schil: aanbieders van leefstijlinterventies, diëtist, kinderfysiotherapeut, algemeen 

maatschappelijk werk, maatschappelijk werk gericht op armoedebegeleiding in gezinnen, huisarts 
en kinderarts et cetera. 
 

Vanwege de beperkte omvang van het onderzoek, is de derde schil achterwege gelaten (onder andere 
jeugdtandarts, intern begeleiders (scholen) en sportaanbieders). In totaal zijn 13 ketenpartners 
geïnterviewd voor het onderzoek waarvan 6 uit de eerste schil en 7 uit de tweede schil (zie bijlage 2). 

De interviews zijn gevoerd aan de hand van een interviewleidraad. Er is één interviewleidraad 
opgesteld voor de CZV’s en één voor de ketenpartners. Deze lijsten zijn opgesteld aan de hand van in 
de deskresearch verzamelde achtergrondinformatie (zie bijlage 1). De hoofdonderwerpen van deze 

                                                      
3 In Amsterdam zijn 11 buurten aangewezen als Focusbuurt van de AAGG. Dit houdt in dat de focusbuurten extra aandacht 
krijgen in het voorkomen en terugdringen van ongezond gewicht.  
4 In Amsterdam zijn 22 Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT) in de wijken. Nog niet elk OKT heeft een eigen  kernteam, maar 
kan hier wel bij terecht. Een kernteam houdt zich specifiek bezig met casussen m.b.t. overgewicht en obesitas.  
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leidraden bestonden uit de taken en competenties van de CZV, samenwerking, de sterkte- en 
verbeterpunten en de tips en tops voor de leerlijn (zie bijlage 3 en bijlage 4). 

Analyse kwalitatieve data 
De interviews met de CZV’s en ketenpartners zijn uitgewerkt en vervolgens in Excel gecodeerd aan 
hand van een uitgewerkte topiclijst (ook wel codeboom5) die gebaseerd was op de interviewleidraad. 
Omdat er sprake is van een verkennend onderzoek onder een klein aantal respondenten wordt in de 
tekst niet aangegeven hoeveel respondenten een bepaald antwoord hebben gegeven. 

 

  

                                                      
5 De codebomen zijn op te vragen bij de onderzoekers. 
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3. Taken CZV 

Voor de nieuwe rol van Centrale Zorgverlener (CZV) is in een ‘Takenlijst CZV’ (2017) opgesteld. De 
taken beschrijven wat de CZV doet, waar de CZV verantwoordelijk voor is en wat het beoogd resultaat 
is. Om de taken goed uit te kunnen voeren in de praktijk, heeft een CZV bepaalde competenties nodig, 
deze worden beschreven in hoofdstuk 4. 
 
Taken centrale zorgverlener  
De taken van de CZV’s omvatten in de kern de begeleiding van kind en gezin en de (zorg)coördinatie 
van de integrale ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas en multiproblematiek of morbide 
obesitas.6 De aanpak van overgewicht bij kinderen vraagt om samenwerking vanuit meerdere 
disciplines in de keten, beschreven in het landelijke basismodel 'Ketenaanpak voor kinderen met 
overgewicht en obesitas'.7 Dit basismodel heeft als motto dat '… elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft 
(met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals 
behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren’7. 
Dit model kent zes processtappen:  
 
1. Overgewicht constateren  
2. Vaststellen wat er speelt 
3. Samenhang en aanpak bespreken 
4. Plan maken en de taken verdelen 
5. Aan de slag 
6. Zorgen dat het blijft werken 
 
Samenwerking met het gezin en partners om het gezin heen staat centraal in deze aanpak. De inzet 
van de professionals verschilt per processtap en dient te worden aangepast op de mate van 
zelfmanagement van het gezin. Afhankelijk van de mogelijkheden van kind en gezin varieert de inzet 
van de CZV van sturen en regie hebben tot ondersteunen en faciliteren. De CZV is degene die de 
regierol op zich neemt richting het kind, gezin en andere betrokkenen. 
 
De overall taken van de CZV zijn organiserend en coördinerend van aard. Dit is noodzakelijk om de 
multidisciplinaire ondersteuning en zorg (uit meerdere domeinen) op het juiste moment in te zetten, 
te volgen en te verbinden. De CZV heeft (medische) dossierverantwoordelijkheid en is regievoerend in 
het overleg met jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en, waar nodig, paramedici. Dit is iets anders 
dan medische verantwoordelijkheid, die ligt bij de jeugd-, huis- en kinderartsen. 

 
In het kort komen de taken van de CZV concreet op het volgende neer.8 De CZV stelt de huisarts op de 
hoogte van de uitkomst van de diagnose overgewicht of obesitas (als deze is gesteld door een andere 
daartoe opgeleide professional als een jeugdverpleegkundige, jeugdarts of kinderarts). Vervolgens 
stelt de CZV vast wat er speelt bij het kind/gezin en doet hierbij navraag bij OKT, Samen DOEN 
(wijkteam voor multiproblematiek) en, indien betrokken, gezinsmanagers Jeugdbescherming. Doel 

                                                      
6 In Amsterdam vallen kinderen met obesitas graad 1 en obesitas graad 2 onder de definitie van morbide obesitas. 
7 Bron: Care for Obesity https://www.c4o-proeftuinen.nl/over-proeftuinen/model-ketenaanpak  
Waarin de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, naast de aanpak van ’s-Hertogenbosch, als goodpractice is beschreven en als 
inspiratie dient voor andere gemeenten om zelf lokaal in te vullen. Het vormt de basis voor de ontwikkeling van een landelijk 
model.  
8 De volledige beschrijving van taken is opgenomen in bijlage 5. 

https://www.c4o-proeftuinen.nl/over-proeftuinen/model-ketenaanpak
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hierbij is in kaart brengen of er andere (psychosociale) problematiek in het gezin aanwezig is. De CZV 
en de eventueel betrokken gezinsmanager ondersteunen het gezin bij het opstellen van een plan van 
aanpak, onder andere bestaand uit een omschrijving van de doelen om te komen tot structurele 
gedragsverandering op het gebied van de leefstijl van het kind en gezin (dit plan wordt in Amsterdam  
het Leef- & Actieplan genoemd). Aanknopingspunt bij het behalen van deze doelen is de eigen kracht 
van kind en gezin, waarbij wordt ingezet vanuit de principes van stepped- en matched care in de 
vertrouwde omgeving.9 De CZV stemt met eventueel betrokken hulpverleners af wie wat doet en wie 
de regie heeft in het gezin. Vanuit gemeenschappelijke transmurale samenwerkingsafspraken vindt 
waar nodig overleg met jeugdartsen/huisartsen/kinderartsen en paramedici plaats. De CZV kan 
professionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid en kan hier zelf ook op worden aangesproken. 
De CZV speelt een rol in het motiveren en tot actie bewegen van een kind en gezin en verwijst hen 
door naar programma’s en interventies volgens stepped-care die aansluiten bij kind en gezin.  
 
Alle professionals, met de CZV als spil, proberen kind en gezin te motiveren om het Leef- & Actieplan 
uit te voeren. Onder begeleiding van de CZV passen kind en gezin zo nodig het Leef- & Actieplan aan, 
mogelijk met input van en/of OKA, gezinsmanagers of andere betrokken hulpverleners. Onder leiding 
van de CZV stemmen kind en gezin met de bij het gezin betrokken hulpverleners af waar de 
prioriteiten liggen in een bepaalde periode. De CZV gaat na of er problemen zijn die het werken aan 
een gezond gewicht in de weg staan. Dit gebeurt aan de hand van verschillende screeningtools en/of 
de inzet van de jeugdpsycholoog (OKT). 
 
Een kind met (morbide) obesitas blijft langdurig in beeld en wordt langdurig begeleid. Als andere 
problematiek de aanpak van obesitas belemmert verbindt de CZV kind en gezin met andere 
professionals. Om het contact met kind en gezin te onderhouden kan de CZV verschillende vormen 
kiezen op basis van de wensen en mogelijkheden van kind, gezin en CZV zelf. Hieronder valt ook de 
inzet van nieuwe media en andere innovatieve vormen van contact (voornamelijk WhatsApp en SMS). 
De CZV is inzetbaar tijdens het gehele traject van behandeling en begeleiding en de nazorg voor het 
behoud van de gedragsverandering. 
 

Reguliere takenpakket Jeugdverpleegkundigen 
De meeste centrale zorgverleners voeren hun nieuwe taak uit naast het uitvoeren van hun reguliere 
takenpakket (‘Nieuwe basis takenpakket JGZ’10). Dit takenpakket bestaat uit: 

• Systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling kinderen en 
jongeren op vaste leeftijden (spreekuren) 

• Het signaleren van problemen tijdens spreekuren 
• Geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding. De onderwerpen waarop 

voorlichting wordt gegeven staan beschreven (ook overgewicht is een thema) 
• Ontzorgen en normaliseren 
• Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste ondersteuning, hulp of 

zorg erbij halen 
• Samenwerken 
• Adviseren van gemeenten en scholen 
• Eventueel maatwerk bieden 

                                                      
9 Stepped care betekent lichte interventies waar het kan, gevolgd door intensievere interventies waar het moet. Matched care 
staat voor het afstemmen van de behandeling op kenmerken van de patiënt, zoals de ernst van de problematiek, mentale en 
sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften van de patiënt. 
10 NCJ https://www.ncj.nl/themadossiers/uitvoeringskader/basispakket-jgz/  

https://www.ncj.nl/themadossiers/uitvoeringskader/basispakket-jgz/
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Over het algemeen kan gesteld worden dat de reguliere taken relatief vastomlijnd en geprotocolleerd 
van aard zijn en dat de professional hierbij in the lead is. Wat de rol van CZV anders en/of nieuw 
maakt, is dat niet de professional in de lead is (met signaleren, voorlichten, adviseren), maar dat een 
kanteling plaatsvindt naar het kind en gezin in the lead. Het uitgangspunt is dat de professional naast 
het kind/gezin gaat staan en nagaat waar zij gemotiveerd voor zijn. Sámen stellen ze een plan van 
aanpak op, kind en gezin bepalen de doelstellingen en gaan aan de slag. De eigen regie en het 
zelfmanagement van het kind/gezin wordt hiermee vergroot. De professional beweegt met hen mee. 
Dit wil zeggen dat, afhankelijk van hoe het met het kind/gezin gaat, de professionals soms een stap 
terug moeten doen, “op de handen moeten zitten” of in andere gevallen juist wel extra zorg of hulp 
moeten inschakelen. Het kind/gezin is hierin leidend.  

Het aandeel van de professional neemt gedurende het traject af, terwijl het aandeel van het gezin 
toeneemt. Dit is een voorwaarde om uiteindelijk tot een succesvolle duurzame gedragsverandering in 
leefstijl te kunnen komen. De CZV is in het hele proces het vaste aanspreekpunt voor het kind/gezin, 
monitort het verloop, blijft contact houden met het kind/gezin en legt contact met professionals die 
de juiste ondersteuning en zorg kunnen bieden. De CZV levert dus niet zelf alle ondersteuning en zorg, 
maar heeft hierin een coördinerende rol. In dit onderzoek is de focus gelegd op de nieuwe taken en 
competenties specifiek behorend bij de rol van CZV. 

In de interviews vertelde één van de CZV als volgt over haar taken:  

“Ik werk met name met kinderen met obesitas graad 2 of 3. Wat ik doe is in contact blijven en het 
kind/gezin in beeld houden. Dus echt volgen en monitoren en in gesprek blijven. Zowel met kind als 
ouders. We proberen samen te kijken wat kan aan verwijzing; naar het ziekenhuis of als ze dat niet 
willen naar de huisarts als tussenstap bijvoorbeeld. Mijn taak is ook echt meebewegen en 
meedenken met het gezin. Als het ware in het gezin gaan zitten en meedenken. Soms heeft 
verwijzen geen zin en dan moet ik wachten met de verwijzing. Het kan ook zijn dat gezinnen niet 
meer komen. Dan ga ik actief bellen of op huisbezoek. Je bent een spin in het web. Je moet creatief 
blijven denken. Wat kan ik doen? Voor elk kind en gezin is dat anders. Soms moet je heel veel doen, 
soms weinig.” 

Taken CZV in de praktijk 
Welke van bovenstaande taken voeren de CZV’s in de praktijk (het meeste) uit? Uit interviews met de 
vijf CZV’s blijkt dat zij de onderstaande taken het meest benoemen als wordt gevraagd naar ‘nieuwe’ 
taken die specifiek behoren bij hun rol als CZV: 
• Aansluiten bij wat het gezin nodig heeft 
• Coördineren van hulp rondom het gezin 
• Opstellen van en ondersteunen bij het Leef & Actieplan 
• Kind en gezin motiveren 
• Brede anamnese opstellen 
• Eigen kracht van kind en gezin gebruiken 
• Afstemmen met ketenpartners en multidisciplinair overleg 
• Prioriteiten stellen (bij gezin t.a.v. begeleiding) 

 
De term ‘Leef & Actieplan’ werd niet altijd letterlijk benoemd is, maar in de vorm van “plan van 
aanpak” of “doelen”. Deze benoemde taken komen overeen met de taakstelling zoals beschreven.  

 

 



 

 
12 van 38 

 

De ketenpartners benoemen hoofdzakelijk dezelfde taken als nieuw en behorend bij de nieuwe rol van 
CZV, namelijk: 

• Afstemmen met ketenpartners/hulpverleners en multidisciplinair overleg 
• Ondersteunen bij de uitvoeren van het Leef & Actieplan 
• Kind en gezin motiveren 
• Aansluiten bij wat het kind/gezin nodig heeft 

 
Ketenpartners verwoorden de taken van de CZV als “het centrale punt zijn”, “dé contactpersoon voor 
kind en gezin zijn” of “spin in het web zijn”. De taak ‘coördineren’ hangt hiermee samen maar wordt 
minder nadrukkelijk benoemd dan door de CZV’s zelf. Daarnaast wordt door de ketenpartners 

Voorbeeld casus CZV: 
In de interviews is de CZV’s gevraagd om hun taken toe te lichten aan de hand van een voorbeeld 
Hieronder volgt een voorbeeld van één van de geïnterviewde CZV’s. Tussen de haakjes is door de 
onderzoekers opgenomen welke taken te herkennen zijn.  
 
“Een jongen van 10 jaar (komt regulier en vanaf zijn babytijd bij de JGZ) en behoort tot een 
samengesteld gezin. Op een gegeven moment speelden er veel problemen binnen het gezin 
waaronder relationele problemen tussen de ouders. De problemen escaleerden. Moeder vertelde 
veel bij het overwicht consult; schulden, relationele problemen, de jongen was getuige van 
huiselijk geweld, ging heel veel eten, moeder was ziek, kind maakte zich zorgen om moeder 
[brede anamnese opstellen]. De jongen vertelde heel weinig tijdens het gesprek. Om met het 
overgewicht aan de slag te kunnen en voordat het gezin hier zelf klaar voor is, moeten eerst de 
problemen aangepakt worden [prioriteiten stellen/aansluiten bij wat het gezin nodig heeft]. 
Moeder had al contact met maatschappelijk werk [eigen kracht kind en gezin gebruiken]. Ik heb 
contact opgenomen met Veilig Thuis met toestemming van moeder [afstemmen met 
ketenpartners en multidisciplinair overleg]. Veilig Thuis is hulp in gaan zetten bij het gezin. Mijn 
rol was vooral coachend in de traject en een steunende rol aannemen ten opzichte van het gezin 
[kind en gezin motiveren/coördineren hulp rondom gezin]. De jongen wilde zelf uiteindelijk ook 
starten met karate en naar een beweegprogramma van de fysiotherapeut”.  
 

 
Voorbeeld casus ketenpartner: 
Ook in de interviews met de ketenpartners is gevraagd om de nieuwe taken toe te lichten aan de 
hand van voorbeelden. Hieronder volgt een voorbeeld van een ketenpartner (obesitas 
coördinator). Tussen de haakjes is door de onderzoekers opgenomen welke taken van de CZV te 
herkennen zijn.  
 
“Een meisje had veel problemen op school en werd steeds dikker. Als professional begeleid ik 
haar bij haar aanpak van het overgewicht. Nu is haar BMI aardig stabiel, maar er treedt geen 
verlaging op. Op school gaat het niet beter. Over deze casus heeft de CZV diverse keren contact 
gehad met mij [afstemmen met ketenpartners]. Een weerbaarheidstraining leek het meisje én 
mij een goede optie [aansluiten bij wat het kind/gezin nodig heeft]. Met CZV heb ik afgestemd 
over een verwijzing naar psychische hulpverlening en of dit volgens de CZV niet te veel zou 
worden voor het kind/gezin gezien de andere activiteiten uit het Leef & Actieplan [ondersteunen 
bij Leef- en Actieplan/Coördineren hulp rondom gezin]. De CZV heeft verwijzing geregeld. Het is 
goed gegaan.” 
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nadrukkelijk een aanvullende taak benoemd, namelijk ‘verwijzen naar interventies’: programma’s die 
aansluiten op de behoeften van het gezin op de gebieden van voeding, bewegen, opvoeding, 
psychosociale ondersteuning en (voldoende) slapen. Kind en gezin worden zo nodig in overleg met 
jeugdarts/ -psycholoog doorverwezen naar ondersteuning – en zorg (zie voor meer informatie over 
verwijzingen bijlage 5).  

Wat gaat goed? Wat kan beter? 
De CZV’s geven over het algemeen aan dat ze het uitvoeren van de taken in de praktijk ‘goed’ of 
‘steeds beter’ vinden gaan. Er wordt benoemd dat het soms zoeken is naar de juiste aanpak en dat 
men hierin veel vrijheid heeft. De één heeft meer behoefte aan een helder kader hierin dan de ander. 
Hierbij lijkt ervaring een rol te spelen (hoe meer ervaring hoe minder behoefte aan een kader), evenals 
vertrouwen hebben in het kunnen uitvoeren van de CZV-taken en het type wijk waarin men werkzaam 
is. In focusbuurten lijkt het door de aanwezige samenwerkingsafspraken makkelijker om de 
samenwerking op te zoeken en daardoor de ondersteuning en zorg te organiseren en coördineren.  

De geïnterviewde ketenpartners vinden dat de CZV’s over het algemeen de taken en daarmee 
samenhangende verantwoordelijkheden goed oppakken: “Wat goed gaat in de praktijk is elkaar 
kunnen vinden, elkaar terugkoppelen en als er extra zorg nodig is kan dit altijd snel geregeld worden” 
(diëtist). Naast positieve punten worden ook enkele kritische punten benoemd, namelijk dat de 
uitvoering van de taken nog sterk afhankelijk kan zijn van de casus en dat het van de persoon afhangt 
in hoeverre de taken daadwerkelijk goed worden opgepakt. Een diëtist geeft bijvoorbeeld aan dat de 
CZV’s nog veel zelf oppakken en meer gebruik kunnen maken van de professionals in het netwerk 
zodat de CZV’er zich kan focussen op de coördinatie en organisatie van de ondersteuning en zorg 
rondom het kind en gezin: “De CZV’s voeren zeker hun taken uit, maar eigenlijk vind ik dat ze zelf nog 
te veel doen. Vanuit de AAGG kunnen ze veel vaker gebruik maken van de expertise van de 
aanbieders”. 
 
Ook een geïnterviewde jeugdpsycholoog (OKT) ziet hierin ruimte voor verbetering: “De CZV’s mogen 
wat mij betreft nog meer hun rol pakken: casussen blijven lang slepen voordat het netwerk wordt 
ingeschakeld of een verwijzing plaatsvindt, meer initiatief nemen en coördineren. Er wordt niet 
doorgepakt en onvoldoende aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld contact met Samen Doen initiëren”. 
De geïnterviewde ketenpartners geven aan dat CZV’s in sommige casussen nog onvoldoende de regie 
pakken en het onvoldoende durven loslaten, ook wel “op de handen zitten” en werk delegeren aan de 
ketenpartners.  
 
Samenvatting 
Concluderend kan worden gesteld dat de in het beleid omschreven taken van de CZV in de praktijk 
bijna allemaal herkend worden door zowel de CZV’s als de ketenpartners. De meest genoemde nieuwe 
taken zijn coördineren, afstemmen met ketenpartners, aansluiten bij en motiveren van het kind en 
gezin en het opstellen van en ondersteunen bij het Leef- & Actieplan. De kwaliteit van de begeleiding 
en ondersteuning van het kind en gezin zijn lastig te beoordelen aangezien er geen kinderen en ouders 
zijn gesproken. Op basis van de ervaringen van de geïnterviewde CZV’s en ketenpartners kan 
geconcludeerd worden dat het over het algemeen goed gaat, maar dat er verschillen merkbaar zijn per 
CZV en per casus. De professionals lijken met enige regelmaat nog te zoeken naar kaders of richtlijnen 
voor de uitvoering van de taken, waarbij de een met meer vertrouwen vaart op eigen invulling of 
initiatief dan de ander. 
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4. Competenties CZV 

Om de taken, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, goed uit te kunnen voeren heeft een CZV 
bepaalde competenties nodig (kennis, vaardigheden en houding). In dit hoofdstuk worden deze 
competenties in kaart gebracht en wordt gekeken in hoeverre deze in de praktijk worden herkend.  
 
Op basis van de interviews met de opleiders, draaiboeken van de leerlijn en de taakomschrijving van 
de CZV (opgenomen bijlage 5) is een lijst op te stellen met competenties waarover de CZV dient te 
beschikken (tabel 1), ingedeeld naar kennis, vaardigheden en houding. 

Tabel 1 Kerncompetenties Centrale Zorgverlener 
Kennis 
 Kennis over een gezonde leefstijl en het behoud daarvan (breed begrip van gezondheid hanteren, 

gericht zijn op gedragsverandering t.b.v. leefstijl) 
 Kennis/inzicht hebben over de keten (AAGG, PACT, doorstroomschema etc.) 

Vaardigheden 
 Regie pakken en voeren CZV 
 Communiceren (professionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid) 
 Regelen/aanpakken/organiseren (kijken wat er nodig is en daar naar handelen, ook zonder 

protocollen) 
 Motiveren  
 Motiverende gespeksvoering 
 Aansluiten bij het gezin 
 Inschatten in welke fase van gedragsverandering de ouder/het kind zich bevindt en hierop inspelen 

 Samenwerken 
 Coördineren  
 Delegeren (niet alles alleen op willen lossen, durven loslaten, vertrouwen op ketenpartners) 
 Informatie delen/contact onderhouden/communiceren (verbindingen zoeken) 

Houding 
 Coachende houding 
 Faciliterende houding (flexibel zijn, out of the box denken, creatief denken) 
 ‘Blijvend leren’ attitude 

 

Deze competenties zijn in een wisselende mate nieuw voor de jeugdverpleegkundige. Een aantal komt 
ook binnen de reguliere werkzaamheden aan bod (dit was tevens de één van de overwegingen om de 
rol van CZV bij de jeugdverpleegkundige neer te leggen). Wanneer aan hand van de  competentielijst 
een vergelijking wordt gemaakt tussen de reguliere taken van de jeugdverpleegkundigen en de nieuwe 
taken als CZV is te zien dat er een aantal nieuwe competenties nodig zijn: 

• Uitgaan van eigen kracht van het kind en gezin 
De CZV laat het kind en ouders waar mogelijk zelf de regie voeren in het veranderen van gedrag en 
leefstijl, ondersteund door hun zelf gekozen netwerk, waar nodig met hulp van professional.  

• Aansluiten bij het gezin (onder andere door nieuwe media in te zetten) 
De CZV sluit aan bij de mate van motivatie en actiebereidheid van het kind/gezin. Dit bepaalt ook 
de frequentie van contact en de behoefte hierin van het kind/gezin. Uiteraard heeft de CZV de taak 
om te monitoren en in contact te blijven en kan hiervoor nieuwe media gebruiken als dit 
laagdrempelig en als prettig wordt ervaren door kind/gezin. 
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• “Op je handen zitten” 
Het kind/gezin bepalen waar ze aan toe zijn en de CZV beweegt mee. Ook al wil de CZV sneller, het 
is soms nodig om een moment van rust in te bouwen of een stapje terug te doen om het kind / 
gezin al doende te laten ervaren wat wel of niet werkt en waar een behoefte ligt.   

• Samen met kind en ouders haalbare en concrete doelen formuleren 
Kind en gezin bepalen (mede) de doelstellingen en gaan zelf aan de slag, waar nodig met 
ondersteuning van professionals. Als het zelf bepalen van doelen nog niet lukt omdat kind/ouders 
nog onvoldoende in staat zijn om de groter wordende rol op zich te nemen, dan staat vergroten 
van zelfredzaamheid en motivatie voorop in het plan. 

• Kleine stapjes zetten 
De aanpak van de CZV is geen behandeling die op een gegeven moment is afgerond. Kind en ouders 
leren al doende hun gedrag te veranderen. Dat gaat nu eenmaal langzaam, met vallen en opstaan, 
en dat vraagt om blijvende aandacht van het gezin. De CZV beweegt mee, in kleine stapjes. 

• Inzetten op zelfmanagement van kind en gezin 
Het aandeel van de CZV neemt gedurende het traject af, terwijl het aandeel van het gezin 
toeneemt. Dit is een absolute voorwaarde om uiteindelijke tot een succesvolle duurzame 
gedragsverandering te kunnen komen. Dit moet het kind/gezin zelf aanleren en blijven doen! 

 

Competenties in de praktijk 
In de interviews met vijf CZV’s en dertien ketenpartners is gevraagd welke competenties in de praktijk 
tot uiting komen. Hierbij zijn verschillende competenties naar voren gekomen. 
 
Op het gebied van kennis geven de CZV’s aan dat het nodig is te weten wat een gezonde leefstijl is. 
Ook de ketenpartners benoemen dit als belangrijk. Kennis met betrekking tot de keten zoals het PACT, 
het doorstroomschema, Leef- & Actieplan niet worden benoemd, terwijl dit als nieuwe en benodigde 
kennis voor de rol van CZV beschouwd zou kunnen worden. 
 
Qua vaardigheden geven de CZV’s aan dat de competenties communiceren en 
regelen/aanpakken/organiseren het meest expliciet horen bij hun rol. Dit komt overeen met de 
omschreven competentie ‘de regie voeren’. Andere competenties die door de CZV’s worden benoemd 
zijn: coördineren, samenwerken, professionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid, out of the 
box denken en creatief denken. Durven loslaten en vertrouwen op eigen meerwaarde wordt minder 
vaak genoemd. De CZV’s zelf zeggen dat de regie pakken en voeren steeds beter gaat, al is het 
afhankelijk per casus hoe tevreden men hierover is. De ketenpartners vinden met name de 
competenties coördineren, delegeren, regelen/aanpakken/organiseren horen bij de rol van CZV. 
Daarnaast wordt ‘monitoren’ genoemd, waarmee geïnterviewde ketenpartners bedoelen het overzicht 
houden op alle ondersteuning en zorg rondom het kind/gezin vanuit het opgestelde Leef- & Actieplan.  
 
De CZV’s zeggen motiverende gespreksvoering, aansluiten bij het gezin en inschatten van de fase van 
gedragsverandering waarin het gezin zich bevindt, belangrijke vaardigheden te vinden die zij in de 
praktijk veelvuldig toepassen. Maar het toepassen van motiverende gespreksvoering wordt niet als 
een nieuwe competentie of vaardigheid ervaren, hiermee waren de CZV’s al bekend en zij passen dit 
ook in hun reguliere werk al toe. Over het algemeen is men tevreden over hoe het motiveren in de 
praktijk gaat. Wat als lastig wordt ervaren is dat het aanpakken of bespreekbaar maken van het 
overgewicht vaak niet op verzoek van het kind/gezin zelf gebeurt. De start van de aanpak is daarmee 
doorgaans niet vraaggericht, wat de motiverende gesprekvaardigheden extra noodzakelijk maakt in de 
startfase. Ook de ketenpartners geven aan deze competenties te vinden horen bij de rol van CZV.  
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In de interviews is doorgevraagd naar de samenwerking tussen de CZV’s en ketenpartners. Over het 
algemeen blijkt dat zowel de CZV’s als de ketenpartners tevreden zijn over de samenwerking, al kan dit 
afhankelijk zijn van een casus of persoonlijke ‘klik’ of eerdere samenwerking. Binnen de samenwerking 
zeggen de CZV’s met name de competenties coördineren, delegeren en communiceren toe te passen 
(communiceren in de zin van informatie delen, contact onderhouden, terugkoppelen). De 
ketenpartners geven aan met name het coördineren en communiceren terug te zien bij de CZV’s. 
Delegeren wordt niet benoemd in de samenwerking door de ketenpartners. Ketenpartners zeggen dat 
ondanks dat ze vinden dat de samenwerking goed gaat, de CZV’s soms meer mogen vertrouwen op de 
meerwaarde van de ketenpartners en de competenties ‘delegeren’ en ‘coördineren’ beter kunnen 
toepassen. De CZV’s pakken in hun ogen nog te veel zelf op. Daarbij wordt ook niet gesproken door de 
CZV’s of de ketenpartners over het aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. Ook lijkt het erop 
dat men voornamelijk nog samenwerkingen of oplossingen zoekt binnen al bestaande kaders. In 
algemene zin wordt aangegeven dat de hele keten meer op de hoogte zou moeten zijn van elkaars 
bestaan en taken: weten wie wat doet en waarvoor je iemand kan inzetten.  
 
De CZV’s vinden het hebben van een coachende, faciliterende en blijvend lerende houding belangrijk. 
De ketenpartners gebruiken andere formuleringen voor de houding die zij vinden passen bij de CZV, zij 
zien graag dat CZV’s actief en betrokken zijn, inlevingsvermogen tonen en een oplossingsgerichte 
houding tentoonspreiden. De juiste houding in taal en woordkeuze wordt tevens een aantal keer 
benoemd door ketenpartners, bijvoorbeeld niet belerend zijn of niet spreken over ‘dik zijn’.   
 
De algemene vaardigheden, die over het algemeen als nieuw (21th Century Skills) worden beschouwd, 
worden minder vaak benoemd door zowel de CZV’s als ketenpartners. Bijvoorbeeld ‘op de handen 
zitten’ en ‘kleine stapjes vieren’. Nog minder worden vaardigheden als ‘eigen kracht’ en/of 
‘zelfmanagement’ bevorderen genoemd. Ook bij de ketenpartners wordt dit nauwelijks benoemd. 
Wel wordt genoemd: geduldig zijn, niet oordelen, analytisch, transparant, proactief en op juiste 
momenten kunnen doorpakken. Bijvoorbeeld goed inschatten dat het tijd is om een kind/gezin te 
verwijzen naar een interventie. 

Samenvatting 
Samenvattend kan gesteld worden dat de nieuwe rol en taken van de CZV vraagt om nieuwe 
competenties van de jeugdverpleegkundigen. Waar men vanuit reguliere werkzaamheden gewend is 
om met name geprotocolleerd en adviserend te werken, wordt van een CZV verwacht dat zij naast de 
gezinnen staat en hen begeleidt bij gedragsverandering ten behoeve van gezonde leefstijl, die men 
vervolgens zelfstandig (op eigen kracht) op lange termijn kan vasthouden.  

De kerncompetenties uit tabel 1 worden in de praktijk herkend. De (nieuwe) 21th Century Skills 
worden niet zozeer benoemd in de interviews: creatief denken, out of the box, gebruik van nieuwe 
media, netwerken, eigen kracht en zelfmanagement bevorderen zijn minder vaak besproken dan 
vaardigheden als coördineren, communiceren en samenwerken. Over het algemeen lijken de CZV’s de 
benodigde vaardigheden als regie voeren, motiveren en samenwerken goed toe te passen en daarbij 
de juiste houding aan te nemen. Volgens de geïnterviewde ketenpartners is nog ontwikkeling nodig op 
de competentie van delegeren: de CZV pakt nog veel zelf op en zou meer gebruik kunnen maken van 
de professionals in het netwerk, zodat de CZV zich kan richten op de coördinatie en organisatie van de 
ondersteuning en zorg rondom het kind en gezin. 
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De nieuwe rol van de CZV lijkt vooral veel te vergen van de kwaliteiten van de CZV op het gebied van 
motiveren en aansluiten bij het gezin (zie de zes punten die op basis van de vergelijking van de 
reguliere en nieuwe taken naar voren komt). Doordat geen kinderen en ouders geïnterviewd zijn in dit 
verkennende onderzoek, is het nog niet duidelijk in hoeverre kinderen en ouders deze vaardigheden in 
de praktijk herkennen en hoe zij deze waarderen.  

Randvoorwaarden  
Tijdens de interviews is ook gevraagd welke randvoorwaarden van belang zijn om de rol van CZV goed 
uit te kunnen voeren. In de antwoorden op andere vragen kwam de factor ‘tijd’ al aan de orde, er is 
volgens de geïnterviewden nu niet altijd genoeg tijd om de taken goed uit te voeren. Het hebben van 
‘korte lijnen’ en elkaar kennen wordt ook als een belangrijke randvoorwaarde genoemd. Als men 
elkaar kent wordt er sneller samengewerkt. Voor de ketenpartners is het belangrijk om te weten wie in 
een bepaalde wijk de CZV is. Daarbij dient helder te zijn voor alle ketenpartners wat de rol van CZV 
binnen de AAGG inhoudt en waarvoor zij bij de CZV terecht kunnen. Hiervoor is volgens de 
geïnterviewden een duidelijker kader en functieprofiel van de CZV nodig, dit kan de CZV ondersteunen 
in het afbakenen van zijn/haar taken. Een ander punt dat aan de orde kwam is het feit dat de caseload 
van CZV’s in sommige wijken hoger is dan in andere wijken. In focuswijken wonen meer kinderen met 
overgewicht, daardoor is de caseload in deze wijken over het algemeen ook groter. Er wordt hier bij 
nog te weinig rekening mee gehouden in de belasting van CZV’s. Er wordt tot slot aangeven dat de 
samenwerking zou verbeteren door fysiek dichter bij elkaar zitten, bijvoorbeeld door in hetzelfde 
gebouw werkzaam te zijn. Hierdoor is er makkelijker direct contact en zijn de lijnen korter. 
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5. Opleiding CZV  

Er is in de voorgaande hoofdstukken gekeken naar de taken en competenties die horen bij het 
uitoefenen van de rol van CZV. Om jeugdverpleegkundigen voor te bereiden op de rol van CZV is, zoals 
eerder aan de orde kwam in dit verslag, de Leerlijn CZV ontwikkeld. Om deel te kunnen nemen aan 
deze leerlijn dient men (minimaal) een HBO-diploma Verpleegkunde en een post-HBO-opleiding 
Kinderverpleegkunde te hebben gevolgd. 

Er wordt in dit hoofdstuk eerst gekeken naar de inhoud van de leerlijn CZV en naar welke ervaringen 
de geïnterviewde CZV’s hebben met deze leerlijn. Daarna wordt gekeken in hoeverre de competenties 
zoals omschreven binnen de leerlijn CZV (eventueel) al aan de orde komen in respectievelijk de 
reguliere hbo-opleiding Verpleegkunde en de minor Kinderen Verpleegkunde van de HvA. Omdat 
binnen dit onderzoek de nadruk ligt op de aansluiting van de HvA-opleidingen op de leerlijn CZV is de 
post-HBO-opleiding Kinderverpleegkunde buiten beschouwing gelaten. 

Leerlijn CZV 
De leerlijn CZV is een interne opleiding van de jeugdgezondheidszorg Amsterdam en beslaat vier 
opleidingsdagen. Daarnaast worden er praktijkopdrachten uitgevoerd en wordt er intervisie gehouden. 
De volgende negen doelen zijn omschreven binnen de leerlijn: 

1. Kennis hebben van PACT, het stroomschema, het GGR en het leef- en actieplan en belang 
hiervan 

2. Coachende en faciliterende houding, 
3. Het inzetten van het leef- en actieplan en de GGR, 
4. BIG = beroepen in de individuele gezondheidszorg, 
5. Systeemgericht kunnen werken, 
6. Bewust van de rol van normen, waarden, verschillende overtuigingen (bijvoorbeeld religie), 
7. In kaart brengen relevante personen binnen een systeem (gezin) en benutten van deze 

personen, 
8. Kennis van verschillende culturen en bewust van de rol van cultuur bij gezond gewicht, 
9. Kennis en hanteren van beschikbare tools. 

 
Naast bovenstaande doelen wordt er aandacht besteed aan vragen die aanzetten tot denken, leren en 
samenwerken. Dit zijn vragen als “Heb je handreikingen om vanuit een positieve, gelijkwaardige 
insteek contact te maken met ouders is complexe situaties? Kan je inschatten in welke fase van 
gedragsverandering de ouder/het kind zich bevindt en ben je in staat hierop in te spelen? Heb je inzicht 
in jouw krachten; wat kun je al, zet je in met betrekking tot je rol van CZV’er? Weet je hoe je eigen 
normen en waarden, een belemmering van invloed zijn op het maken van een professionele keuze met 
betrekking wel/niet ingrijpen bij overgewicht?”. Deze vragen zijn gericht op kinderen, gezinnen en het 
netwerk (afhankelijk van welke ketenpartner het best past bij de casus). De CZV leert door na te 
denken over deze vragen inzicht te verkrijgen in de functie van CZV, de daarbij behorende taken en 
zijn/haar eigen vaardigheden, krachten en verbeterpunten.  

Praktijkervaringen leerlijn CZV 
Op basis van de ervaringen in de praktijk worden in de interviews verschillende aanvullingen op het 
programma van de leerlijn genoemd. Het gaat om de volgende onderwerpen: omgaan met weerstand, 
cultuur-sensitief werken, omgaan met de doelgroep met een Licht Verstandelijk Beperking (LVB-
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doelgroep), (meer) casuïstiek (oefenen), meer gesprekstechnieken oefenen, goed leren om actief te 
luisteren en het (oefenen met het) ontwikkelen van empathisch vermogen. Tot slot wordt genoemd 
dat meer kennis over het ontstaan van obesitas en de beïnvloedende factoren op de daarbij horende 
leefgebieden wenselijk is. 

Daarnaast komt naar voren dat er meer duidelijkheid nodig is over de begeleiding van jeugdigen in het 
speciaal onderwijs. Zij zitten vaak in een andere regio op school dan waar zij wonen: wie kan dan het 
beste de begeleiding geven: degene uit het gebied rond de school óf uit het gebied waar het gezin/de 
jeugdige woont?  

Andere punten die genoemd worden zijn: 
• Preventief werken: niet alleen bij obesitas, maar bij al bij overgewicht zou ‘ingegrepen’ moet 

worden, om obesitas te vermijden en preventief te werk gaan. Hoe zou dat het beste kunnen? 
• Meer aandacht voor het inschatten van de ‘emotionele component’ : in welke fase van 

gedragsverandering bevinden de ouder en de jeugdige zich en hoe hierop het beste in te spelen? 
En hoe het beste aan te sluiten bij met name de ouders?  

• Er is geen functieprofiel voor de CZV’s. Daarmee zijn de werkzaamheden niet altijd helder, dit 
maakt tevens het onderscheid maken tussen behandelen of coördineren soms lastig.  

• Het ontbreken van intervisie. De CZV’s die in een focuswijk werken, hebben intervisie met 
collega’s en multidisciplinaire gesprekken met betrokken ketenpartners. Bij de CZV’s die niet in 
een focuswijk werken is dit niet standaard geregeld, en dat wordt gemist. Het wordt wel 
begrepen dat er in de focuswijken meer afstemming plaatsvindt, omdat het aanbod aan 
interventies en programma’s daar groter is. Omdat ook buiten de focuswijken samenwerken een 
belangrijke competentie is, vinden de geïnterviewde CZV’s intervisie ook buiten de focuswijken 
van belang. 

• Meer aandacht voor de competentie ‘assertiviteit’: erop afstappen, zaken aan de orde stellen. Dat 
vergt nogal wat en is nieuw. 

• Aandacht besteden aan de omgeving van kinderen, bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang.  
• Het totale takenpakket van de jeugdverpleegkundigen is overvol. Er is meer tijd nodig voor goede 

coördinatie, het in kaart brengen van het netwerk aan programma’s en interventies en het 
opbouwen van samenwerkingen met de diverse ketenpartners. 

 

HBO-opleiding Verpleegkunde 
Zoals gezegd hebben alle deelnemers aan de leerlijn CZV minimaal een HBO-opleiding Verpleegkunde 
gevolgd. Acht van de tien algemene competenties van de opleiding Verpleegkunde aan de HvA zijn in 
bepaalde mate vergelijkbaar met competenties uit leerlijn CZV. Hieronder zijn deze acht competenties 
weergegeven waarbij de gedeeltes die terugkomen in de leerlijn CZV cursief zijn gedrukt:  
• De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg 

vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in 
complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence-based practice.  

• De verpleegkundige versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van mensen in hun sociale 
context. Zij/hij richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens 
naasten en houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, 
culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen.  

• De verpleegkundige communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de zorgvrager 
en diens informele netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd.  
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• De verpleegkundige gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt effectief samen vanuit het principe van 
gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en ondersteunt hen in het 
zelfmanagement.  

• De verpleegkundige werkt zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen met andere 
beroepsbeoefenaren of instanties waarin zij als autonome professional een bijdrage levert aan de 
kwaliteit en continuïteit van zorg.  

• De verpleegkundige handelt vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot 
reflectie, evidence-based practice (EBP) en innovatie van de beroepspraktijk.  

• De verpleegkundige herkent en verheldert ethische problemen en beargumenteert de gekozen 
handelingen. 

• De verpleegkundige bevordert de gezondheid van de zorgvrager of groepen zorgvragers door het 
organiseren en toepassen van passende vormen van preventie die zich ook richten op het 
bevorderen van het zelfmanagement en het gebruik van eigen netwerk van de zorgvrager. 

Er kan uit bovenstaande worden geconcludeerd dat een groot aantal competenties die in de leerlijn 
CZV terugkomen in elk geval in bepaalde mate onderdeel zijn van de reguliere HBO-opleiding 
Verpleegkunde. 
 

Minor Kinderen Verpleegkunde 
Binnen de opleiding Verpleegkunde op de HvA kan worden gekozen voor de minor Kinderen 
Verpleegkunde11. Dit is een voltijdsprogramma van een half jaar dat wordt gevolgd in het derde 
leerjaar. Binnen deze minor wordt er onder andere aandacht besteed aan kindergeneeskunde, 
kinderverpleegkunde, psychopathologie, verloskunde en extramurale kinderverpleegkunde. Binnen 
het vak ‘kinderverpleegkunde extramuraal’ komt onder meer de taak van de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) aan de orde. In dat kader is er aandacht voor bijvoorbeeld Samen Starten, Triple P, het wettelijk 
kader voor de jeugdgezondheidszorg, de Ouder- en Kindteams Amsterdam, culturele sensitiviteit, 
(signaleren van) kindermishandeling, chronisch zieke kinderen en kinderthuiszorg. Na het volgen van 
het vak kan de student: 12 

1. De rol en verantwoordelijkheden van de JGZ-verpleegkundige beschrijven 
2. De werkwijze en organisatie van de Amsterdamse JGZ beschrijven 
3. Voorlichting en advies geven aan ouders van gezonde opgroeiende kinderen  
4. Preventieve programma’s binnen de JGZ beschrijven 
5. Ouders en kinderen/jongeren doorverwijzen naar de juiste instanties bij vragen of 

problematiek aan de hand van een casus 
6. Uitleggen hoe kindermishandeling kan worden gesignaleerd en benoemen hoe de meldcode 

toe te passen 
7. Benoemen welke kort- en langdurige (na)zorg er beschikbaar is voor chronisch zieke kinderen 

en het systeem om het kind 
8. De rol en verantwoordelijkheden van de kinderthuiszorgverpleegkundige beschrijven 
9. Een onderbouwd standpunt innemen over ethische, ontwikkelings- en opvoedproblemen 
10. Knelpunten identificeren binnen zorg voor kinderen in Amsterdam en aangeven waar 

verbeterpunten liggen 
 
Sinds kort vindt er binnen het vak Kinderverpleegkunde Extramuraal naast het bovenstaande een 
nieuw project plaats waarbij er samen met studenten van de minor Kinderen Paramedisch wordt 

                                                      
11 Paramedische studenten kunnen de minor Kinderen Paramedisch kiezen. Binnen één van de vakken van de minor werken zij 
gedurende een maand intensief samen met studenten van de minor Kinderen Verpleegkunde. 
12 Handleiding Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam School of Health profession; Opleiding Verpleegkunde, 
kinderverpleegkunde extramuraal Minor Kind, jaar 3, voltijd, 2017-2018 
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gewerkt. In dit project werken studenten van de paramedische opleidingen (zoals ergotherapie en 
fysiotherapie) gedurende vier weken intensief samen met studenten verpleegkunde rond een thema 
(één van de onderwerpen is preventie) aan de hand van een casus. Eén van deze casussen betreft een 
casus over een kind met obesitas. Studenten dienen gezamenlijk een behandelplan op te stellen voor 
de casus. Om dat te kunnen doen volgen zij gezamenlijk hoor- en werkcolleges. Op die manier komen 
de jeugdgezondheidszorg en de AAGG bij de hele groep (kort) aan de orde en wordt bij een deel van 
de studenten meer uitgewerkt en toegepast. Zij leren in alle gevallen een casus te benaderen van de 
brede definitie van gezondheid en individu en omgeving in onderlinge samenhang te beschouwen. 
Met het project wordt ingespeeld op de nieuwe vaardigheden die zowel binnen de paramedische als 
de verpleegkundige beroepen steeds vaker nodig zijn en die ook de jeugdverpleegkundige in de rol van 
centrale zorgverlener nodig heeft. Ook breder wordt hier binnen de minor Kinderen Verpleegkunde 
vanaf het studiejaar 2018-2019 op in gespeeld. Zie tabel 2 voor een kort overzicht.13 

Vergelijking leerlijn CZV en minor Kinderen Verpleegkunde 
Als men de inhoud van de minor Kinderen Verpleegkunde vergelijkt met de inhoud van de leerlijn CZV 
is er een aantal overeenkomsten. Op het gebied van kennis zijn binnen de leerlijn CZV de volgende 
leerdoelen omschreven: ‘Kennis hebben over een gezonde leefstijl en het behoud daarvan en kennis 
hebben over de keten (AAGG, PACT, doorstroomschema etc.)’, in de minor Kinderen Verpleegkunde 
komt dit deels aan bod: de risicofactoren van het ontstaan van overgewicht worden kort aangestipt en 
ook de relatie tussen slaap, voeding en bewegen komt aan de orde. Studenten leren daarnaast binnen 
de minor te werken met de richtlijnen die er op dit punt beschikbaar zijn. Voor de studenten die bij het 
vak ‘kinderverpleegkunde extramuraal’ het onderwerp preventie kiezen en voor de casus obesitas 
kiezen komt het bovenstaande uitgebbreider aan de orde. De studenten zoeken dan zelf naar het 
‘basismodel ketenaanpak voor kinderen met obesitas’ om te zien wat er in welke fase nodig is. 
 
Binnen het thema vaardigheden is in de CZV-competenties een onderscheid gemaakt tussen drie 
onderdelen: regie pakken en voeren, motiveren en samenwerken. Regie pakken en voeren komt aan 
de orde binnen de minor, zowel in het project als in de andere vakken. Binnen het project werken 
paramedische en verpleegkunde studenten samen aan het opstellen van een behandelplan voor de 
gekozen casus waarbij zij dienen te kijken naar wie welke verantwoordelijkheden heeft. Zo leren zij wie 
welke rol heeft en wie de regie kan voeren. Het kiezen van interventies en de theoretische 
onderbouwing hiervan krijgt in de gehele minor veel aandacht. Binnen het project wordt ingegaan op 
het thema ‘motivatie’ doordat gebrek aan motivatie bij cliënten een onderdeel is van de casussen 
waaruit studenten kunnen kiezen. Studenten worden zo gestimuleerd na te denken over hoe je dit 
soort situaties kunt aanpakken. In de minor wordt niet geoefend met motiverende gespreksvoering, 
maar dit komt wel aan de orde binnen andere vakken van de opleiding tot verpleegkundige. Tot slot 
komt, doordat studenten samen moeten werken aan een casus met studenten uit verschillende 
disciplines, de competentie ‘samenwerken’ vanzelf aan de orde. Studenten leren hierdoor wat de 
taken, kennis en vaardigheden van andere professionals zijn en hoe ze informatie kunnen delen.  
 
Houdingsaspecten behoren tot de meer algemene competenties die in de opleiding Verpleegkunde 
aan de orde komen en worden binnen de minor niet specifiek - in relatie tot de coaching van kind en 
gezin rond het thema gezond gewicht - behandeld. 
 
 

                                                      
13 Bron: zie noot 11 en interview coördinator minor Kinderen Verpleegkunde (2018-2019).  
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Samenvatting 
Hoewel de geïnterviewde CZV’s deze leerlijn positief waarderen, formuleren zij ook enkele 
aanvullende wensen. Om de leerlijn AAAG nog beter te laten aansluiten op het werk in de praktijk is er 
volgens de geïnterviewde CZV’s aandacht nodig voor het oefenen van (motiverende) gespreksvoering 
en werken aan de hand van casuïstiek. Ook is er behoefte aan meer kennis over de LVB-doelgroep, 
cultureel sensitief werken en over het ontstaan van obesitas. Tot slot helpt een functieprofiel volgens 
de geïnterviewden om in de praktijk helderheid te hebben over de vraag wat een CZV wel en niet kan 
doen (op huisbezoek gaan, andere zorgverleners erbij betrekken, ‘er op af gaan’). Naast voorbereiding 
op de taken als CZV in de leerlijn, hebben de geïnterviewde CZV behoefte aan het gestructureerd 
blijven leren in de praktijk. Zij noemen hiervoor het instrument van intervisie.  

De competenties waartoe de opleiding Verpleegkunde opleidt sluiten goed aan bij de algemene 
competenties voor de CZV. Aan de Hogeschool van Amsterdam legt de minor ‘Kinderen 
Verpleegkunde’ de basis voor vaardigheden als jeugdverpleegkundige. Daarin komt de signalerende rol 
bij het monitoren van de gezonde groei en ontwikkeling, maar ook bij verstoorde groei en 
ontwikkeling, opvoedproblematiek, overgewicht, kindermishandeling, middelengebruik onder 
jongeren aan de orde. In het programma wordt ook al geoefend met multidisciplinaire 
casuïstiekbesprekingen (samen met studenten die andere specialisaties volgen). De aanbevelingen uit 
de praktijk van de CZV’s over de noodzaak van motiverende gespreksvoering en cultuur sensitief 
werken zouden hier het programma kunnen versterken. Informatie over specifieke instrumenten 
binnen de AAGG, zoals het Leef- & Actieplan, zouden de casuïstiek opdracht meer kunnen laten 
aansluiten bij de praktijk. 
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6. Conclusie en aanbevelingen  

In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal ‘Welke competenties vergt de taak van CZV 
binnen de AAGG van de jeugdverpleegkundigen werkzaam binnen de Ouder- en Kindteams Amsterdam 
in Amsterdam?’. In bijlage 6 is een samenvattende competentielijst opgenomen, evenals compact 
antwoord op de hoofdvraag. In dit hoofdstuk worden de deelvragen afzonderlijk beantwoord.  

Taken CZV 
De eerste deelvraag was ‘Welke taken voeren jeugdverpleegkundigen in hun nieuwe rol als CZV binnen 
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht uit en hoe verloopt dit in de praktijk?’ De reguliere taken van 
de Jeugdverpleegkundige of de Ouder Kind Adviseur zijn over het algemeen vastomlijnd en 
geprotocolleerd van aard waarbij de professional in the lead is. Wat bij de rol van CZV anders en nieuw 
is, is dat niet de professional in the lead is (met signaleren, voorlichten, adviseren) maar dat een 
kanteling plaats vindt naar kind en gezin. Hierbij staat centraal: aansluiten bij wat het gezin nodig 
heeft, coördineren van de hulp rondom het gezin, opstellen en ondersteunen bij het Leef & Actieplan, 
kind en gezin motiveren, brede anamnese opstellen, eigen kracht van kind en gezin gebruiken, 
afstemmen met ketenpartners en multidisciplinair overleg centraal staan.  
 
Uit de interviews met vijf CZV’s blijkt dat de CZV’s deze over het algemeen nieuwe taken uitvoeren. De 
taken komen dan ook grotendeels overeen met de taakomschrijving van de CZV. Ook de dertien 
geïnterviewde ketenpartners vertellen dat deze taken worden opgepakt. De focus van de benoemde 
taken ligt op coördineren, afstemmen met ketenpartners, aansluiten bij en motiveren van het kind en 
gezin en het opstellen van en ondersteunen bij het Actie & Leefplan. De coördinerende taak wordt 
door de ketenpartners benoemd als “Het centrale aanspreekpunt zijn” of “Spin in het web”. De 
kwaliteit van de begeleiding en ondersteuning van het kind en gezin zijn lastig te beoordelen, 
aangezien geen kinderen en ouders zijn gesproken. Uit de ervaringen van de CZV’s en ketenpartners 
zelf kan opgehaald worden dat het over het algemeen goed gaat maar dat er verschillen merkbaar zijn 
in de uitvoering tussen CZV’s en per casus de kwaliteit verschilt. Sommige professionals zijn zoekende 
naar kaders of richtlijnen voor de uitvoering van de taken als CZV, mogelijk omdat zij dit gewend zijn in 
hun reguliere taken. De ene professional lijkt meer te vertrouwen op een eigen invulling dan de ander. 
Dit lijken de CZV’s te zijn die ook aangeven nog meer moeite te hebben met de uitvoering in algemene 
zin.  
 

Competenties CZV 
Als antwoord op de tweede deelvraag ‘Welke (nieuwe) competenties (kennis, vaardigheden, houding) 
vergt de rol van de CZV van de jeugdverpleegkundigen?’ kan worden geconcludeerd dat de nieuwe rol 
en taken van de CZV inderdaad om nieuwe competenties en vaardigheden van de 
jeugdverpleegkundigen vraagt. In de kern gaat hierbij om regie voeren, coördineren, motiveren, 
samenwerken en aansluiten bij het gezin. Opvallend is dat de nieuwe competenties en vaardigheden 
die specifiek behoren bij de nieuwe rol van CZV minder vaak worden benoemd door de CZV’s én 
ketenpartners dan de reguliere jeugdverpleegkundige vaardigheden. Ook de 21th Century Skills zijn 
niet vaak benoemd in de interviews. Over het algemeen lijken de CZV’s de benodigde vaardigheden als 
regie voeren, motiveren en samenwerken goed toe te passen en daarbij de juiste houding aan te 
nemen. De CZV doet het echter volgens de geïnterviewde ketenpartners nog te veel zelf en zou meer 
gebruik kunnen en moeten maken van de professionals in het netwerk. Op die manier kan de CZV zich 
richten op de coördinatie en organisatie van de ondersteuning en zorg rondom het kind en gezin. Het 
versterken van de competenties delegeren, coördineren, aanspreken van elkaar, durven loslaten en 
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vertrouwen op de keten lijken daarbij essentieel. Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de 
benodigde vaardigheden nog ontwikkeling vergen. Desgevraagd vinden CZV’s vooral competenties 
belangrijk die horen bij de reguliere taak van een jeugdverpleegkundige. De nieuwe 21st Century Skills 
staan nog niet zo op het netvlies. Dit blijkt ook uit de wensen die geformuleerd worden ten aanzien 
van de leerlijn AAGG (zie ook volgende deelvraag). 

Opleiding CZV  
Om de vraag ‘Hoe kunnen jeugdverpleegkundigen het beste voorbereid worden op en ondersteund 
worden in hun nieuwe rol als CZV binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht?’ te beantwoorden 
is eerst gekeken naar de specifieke ‘leerlijn CZV’. Over het algemeen zijn de deelnemers van deze 
leerlijn tevreden met deze voorbereiding op hun nieuwe rol. Wel achten zij op basis van de ervaringen 
in de praktijk bepaalde aanvullingen wenselijk, zowel qua inhoud (o.a. verdieping kennis overgewicht, 
specifieke doelgroepen) en als qua oefening (meer casuïstiek en gesprekvaardigheden oefenen, 
motiverende gespreksvoering, oefenen en cultuur sensitief werken binnen de AAGG).  
 
Daarnaast vergt de competentie ‘samenwerken’ volgens de geïnterviewde CZV’s nog extra aandacht in 
de leerlijn. De CZV werkt met uiteenlopende doelen en uiteenlopende ketenpartners: hoe dat goed bij 
elkaar te brengen? Dit zou kunnen door mogelijkheden te creëren voor leren op de werkvloer, 
bijvoorbeeld door intervisie. Het helpt om uit te wisselen, van elkaar te horen hoe men de rol oppakt 
en op welke wijze er wordt samengewerkt. Wenselijk is de ketenpartners hierbij te betrekken zodat 
ook het onderscheid tussen coördineren en zelf oppakken beter vorm kan krijgen.  

Randvoorwaarden 
Binnen het onderzoek is gevraagd naar welke randvoorwaarden volgens de CZV’s en de ketenpartners 
van belang zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van de taken van de CZV. Het hebben van korte 
lijnen en elkaar kennen bleek een belangrijke voorwaarde. Hierbij hoort dat het helder is voor alle 
ketenpartners wat de rol van CZV binnen de keten inhoudt en waarvoor zij bij de CZV terecht kunnen. 
Duidelijke kaders en een functieprofiel voor de rol van CZV zouden hierbij helpen. Daarnaast is een 
goede sturing op bedrijfsvoering vanuit de JGZ een randvoorwaarden, er dient voor te worden gezorgd 
dat de CZV’s daadwerkelijk de tijd en ruimte hebben die ervoor nodig is om hun rol goed uit te kunnen 
voeren. Daarbij dient goed gekeken te worden naar de verschillen in caseload per (focus)wijk.  

Werken aan de competenties 
Tot slot is er een antwoord gezocht op de vraag ‘Op welke wijze kunnen de benodigde competenties 
aandacht krijgen in zowel de interne opleiding van de jeugdgezondheidszorg als in het onderwijs aan 
toekomstige professionals aan de Hva?’ Het goed uitvoeren van de taken en rol als CZV omvat een mix 
aan benodigde competenties en vaardigheden. De competenties zoals beschreven in de 
taakomschrijving CZV en in de competentielijst zijn allen relevant. Wanneer gekeken wordt naar de 
21th Century Skills en het adviesrapport van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 
(2017) “Anders kijken, anders leren, anders doen: grens overstijgend leren en opleiden in zorg en 
welzijn in het digitale tijdperk” kan gesteld worden dat deze nieuwe skills nog een plek moeten krijgen 
in de uitvoering. Specifiek voor de leerlijn zijn aanbevelingen geformuleerd om enkele competenties te 
versterken, namelijk: kennis, gesprekstechnieken/motiverende gesprekstechnieken, samenwerking, 
coördineren en delegeren. 

Deze competenties zijn ook breder van belang voor de basisopleiding HBO-Verpleegkunde. De 
competenties waartoe de opleiding Verpleegkunde opleidt sluiten goed aan bij de algemene 
competenties voor de CZV. Aan de Hogeschool van Amsterdam legt de minor ‘Kinderen 
Verpleegkunde’ de basis voor vaardigheden als jeugdverpleegkundige. Daarin komt de signalerende rol 
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bij het monitoren van de gezonde groei en ontwikkeling, maar ook bij verstoorde groei en 
ontwikkeling, opvoedproblematiek, overgewicht, kindermishandeling, middelengebruik onder 
jongeren aan de orde. In het programma wordt ook al geoefend met multidisciplinaire 
casuïstiekbesprekingen (samen met studenten die andere specialisaties volgen). De aanbevelingen uit 
de praktijk van de CZV’s over de noodzaak van motiverende gespreksvoering en cultuur sensitief 
werken zouden hier het programma kunnen versterken. Informatie over specifieke instrumenten 
binnen de AAGG, zoals het Leef- & Actieplan, zouden de casuïstiek opdracht meer kunnen laten 
aansluiten bij de praktijk. 
 

Aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft diverse inzichten en aanknopingspunten voor verbetering opgeleverd. Ten eerste 
is het voor verder begrip nodig dat er vervolgonderzoek wordt gedaan. Dit onderzoek was een 
verkennend onderzoek met een beperkte omvang. Verdiepend onderzoek, met een grotere groep 
respondenten, is nodig om de uitkomsten uit deze studie te toetsen en uit te breiden. Ook is het 
gesprek met de doelgroep zelf (ouder en kind) in vervolgonderzoek essentieel.  

Daarnaast wordt geadviseerd om de takenlijst en de competentielijst uit dit onderzoek te 
herformuleren in een concreet functieprofiel voor alle CZV’s. Daarbij dient ook te worden gekeken 
naar wie er wordt ingezet voor de rol van CZV, het kennen van de partners in de wijk blijkt namelijk 
essentieel binnen de rol van CZV. De huidige werkwijze blijkt grotendeels te steunen op “ons kent ons” 
en op korte lijnen die er al waren tussen professionals. Men zoekt kortom vertrouwde 
samenwerkingspartners op waarmee men eerder al heeft samengewerkt. Om de rol van CZV optimaal 
tot zijn recht te laten komen is het echter belangrijk dat binnen het netwerk bij iedereen de CZV’s 
bekend zijn (wie is wie), niet alleen bij de mensen die de CZV uit eerdere samenwerking kennen. Op 
deze manier kunnen alle ketenpartners worden ingeschakeld voor ondersteuning en kan de CZV zich 
richten op het coördineren en begeleiden (niet behandelen). Een manier om te zorgen voor een 
bredere bekendheid van de uitvoerende CZV’s in een bepaald gebied is door te werken met een 
‘smoelenboek’ waarbij ook duidelijk wordt aangegeven wat de rol van CZV inhoudt.  
 
Dit onderzoek heeft verder enkele aandachtspunten opgeleverd voor de opleidingen die gerelateerd 
zijn aan de taak van CZV. Het lijkt zinnig om in gesprek te gaan met de betrokkenen vanuit de GGD bij 
de Leerlijn CZV en HvA bij de minoropleiding over enkele kleine aanpassingen die makkelijk in te 
voegen zijn: 
• Meer ruimte voor casuïstiekbesprekingen en meer aandacht voor zelfreflectie vanuit de CZV’s 
• Aandacht besteden aan specifieke doelgroepen (LVB, culturele aspecten) 
• Uitleg over hoe je als CZV om kan gaan met nieuwe media? Hoe kan dit een plek krijgen in het 

werk van de CZV? 
• Casuïstiek oefenen met ketenpartners (toepassing in de minor) 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er meer aandacht nodig is voor de 21th Century Skills en 
voor het versterken van kennis, gesprekstechnieken/motiverende gesprekstechnieken, samenwerken, 
coördineren en delegeren. 

 
Tot slot zijn er enkele randvoorwaarden naar voren gekomen die belangrijk, zo niet essentieel, zijn 
voor de CZV’s om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Ten eerst is het noodzakelijk dat er genoeg tijd 
beschikbaar is voor de CZV’s om hun taken uit te voeren. Ook kortere lijnen onderling (door te werken 
vanuit dezelfde locatie) en het hebben van een kleinere caseload ten aanzien van de totale werklast 
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van de professional (inclusief de reguliere JGZ werkzaamheden naast de rol van CZV) zijn belangrijke 
voorwaarden. Mocht het zo zijn dat deze zaken niet op korte termijn te veranderen zijn is het van 
belang dat het management in gesprek gaat met de CZV’s en aangeeft op de hoogte te zijn van deze 
beperkingen. Op deze manier voelt men zich gehoord en gesteund in het vormgeven van de nieuwe 
rol. Er kan daarnaast meer worden ingezet op creativiteit, out of the box denken of het loslaten van 
meer taken (delegeren). Dit kan wellicht ook bijdragen aan meer ruimte in het en men geeft hiermee 
tegelijkertijd vorm aan de 21th Century Skills. Tot slot geven CZV’s in focuswijken aan dat het voor hen 
makkelijker is om hun rol te kunnen vormgeven omdat er in deze wijken een netwerk is om op voort te 
bouwen, dit in tegensteling tot CZV’s buiten focuswijken die dit missen. Meer inzet op 
ketensamenwerking in alle wijken is essentieel voor de CZV’s om hun werk succesvol te kunnen 
uitvoeren. 
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Bijlage 1 - Kerndocumenten  

 

Leerlijn (interne opleiding GGD Amsterdam) 

- Draaiboek leerexpeditie dag 1 t/m 4 
o Bevat leerdoelen per opleidingsdag 

- Deelnemershandleiding leerexpeditie 9 JGZ (studiegids) 
Literatuur  

- PON Zorgstandaard Obesitas (2010) 
- CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (2010) 
- Taakomschrijving czv beleidsregel innovatie 
- Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (2017) - “Anders kijken, anders leren, 

anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk” 
 

Interviews met opleiders 

- 2x interview met opleiders GGD Amsterdam  
- 2x interview met docenten opleiding verpleegkunde HvA 

AAGG 

- 10-DMO045-Infographic Gezond Gewicht_Stroomschema 
Zorginstituut Nederland 

- Van Vliet et al. (2016). Anders kijken, anders leren, anders doen. Grensoverstijgend leren en 
opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Diemen, Zorginstituut Nederland. 
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Bijlage 2 – Deelnemers interviews 

Zoals beschreven in Hoofdstuk 2 Methode zijn, voor het verzamelen van achtergrondinformatie en 
input voor de intervies, drie gesprekken gevoerd met opleiders van de Leerlijn-opleiding 
verpleegkunde. 

Opleiders Leerlijn JGZ en opleiding verpleegkundige HvA (N = 4, in 3 gesprekken) 

Nr. Functie 
1 Arts maatschappij en gezondheid en jeugdarts, staf beleidsgroep van de jeugdgezondheidszorg ggd, een 

van de projectleiders van de AAGG t.a.v. de, impuls t.b.v centrale zorgverlener. 
2 Kinderverpleegkundige, betrokken bij minor kind en Minor global health: voor internationale studenten 
3 Jeugdarts KNMG 
4 Docent opleiding verpleegkunde HvA 

 

In totaal zijn 15 centrale zorgverleners vooraf geselecteerd voor een interview. Het streven was om 
minimaal 5 centrale zorgverleners van deze selectie te spreken. In totaal hebben 5 centrale 
zorgverleners meegedaan aan een interview. 

Centrale Zorgverleners (N = 5) 

Nr. Functie  Focuswijk Ervaring als CZV-er 
1 Jeugdverpleegkundige en Centrale zorgverlener Ja 2 jaar  
2 Jeugdverpleegkundige en Centrale zorgverlener Nee 1 ½ jaar 
3 Jeugdverpleegkundige en Centrale zorgverlener Ja 2 jaar  
4 Jeugdverpleegkundige en Centrale zorgverlener Nee 2 jaar  
5 Jeugdverpleegkundige en Centrale zorgverlener Ja 1 ½ jaar  

NB: selectie vond tevens plaats op basis van de indruk van de mate van omgang met de verandering in nieuwe rol. Dit kan los 
staan van aantal jaar werkervaring. 

Daarnaast zijn via de sneeuwbalmethode ketenparnters benaderd voor een interview (ongeveer 20 
ketenpartners). In totaal hebben 13 ketenpartners meegedaan aan een interview. 

Ketenpartners (N = 13, i.v.m. anonimiteit is de naam van de organisatie waar de ketenpartner 
werkzaam is niet opgenomen) 

Nr. Functie Aantal jaar in dienst /  ervaring Schil 
1 Diëtist 20 jaar 2 
2 Diëtist 3 jaar 2 
3 Fysiotherapeut 3,5 jaar 2 
4 OKA 2 jaar 1 
5 OKA 2 jaar 1 
6 OKA 10 jaar 1 
7 Jeugdarts 10 jaar 1 
8 Kinderarts 3 jaar 2 
9 Obesitascoördinator 5 jaar 2 
10 Projectcoördinator Leefstijlinterventie 1 jaar 2 
11 Projectcoördinator Leefstijlinterventie 2 jaar 2 
12 Jeugdspsycholoog 18 a 19 jaar 1 
13 Jeugdpsycholoog / GZ psycholoog 11 jaar 1 
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Bijlage 3 – Interviewleidraad Centrale Zorgverlener 

Doel: inzicht verkrijgen in de taken en benodigde competenties van de CZV. Wat gaat goed? Waar 
liggen knelpunten? Op welke wijze kan de CZV ‘nieuwe’ vaardigheden ontwikkelen? 

Datum: september 2017 

Korte uitleg project 

Dit project heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de competenties waarover centrale zorgverleners 
moeten beschikken voor de uitvoering van hun nieuwe taken. Tevens wordt in kaart gebracht welke 
taken lastig zijn en meer ondersteuning vragen. Het project beoogt bij te dragen aan de optimalisering 
van de leerlijn, waarbij een factsheet wordt opgesteld met de do’s en dont’s voor de CZV-er en een lijst 
van kerncompetenties.  

Centrale vragen zijn binnen het project zijn:  

Wat zijn de 2/3 kerntaken van centrale zorgverleners? 

o Welke competenties zet je hiervoor in?  
o Wat gaat goed in de praktijk en wat vereist extra aandacht? (doorvragen en om voorbeeld 

vragen) 
 Welke kenmerkende situaties uit de praktijk illustreren dit?  
o In welke mate voel jij je competent in de rol van CZV-er? En waarom? 
o Wat heb je nodig om de aandachtspunten te versterken? 
o Hoe verloopt de samenwerking met de ketenpartners? (a.d.h.v. een leerzame casus, welke 

competenties heb je hier voor gebruikt?, om voorbeelden vragen) 
Start interview- Algemeen- Achtergrondinformatie 

• Wie ben jij? 
• Hoelang vervul je de rol van CVZ-er? (aantal jaren, en %-uren czv) (of als lastig is: week 

indeling) 
• Wat zijn de belangrijkste ketenpartners waarmee je samenwerkt? 

 

Taken  (gebaseerd op Taakomschrijving czv beleidsregel innovatie) 

1. Wat zijn taken van centrale zorgverleners? Noem hierbij de taken die echt kenmerkend zijn 
voor de rol van centrale zorgverlener, dus niet de taken die je in je normale rol als 
jeugdverpleegkundige ook hebt.  

o Contact huisarts (ook regulier taak > als dit wordt genoemd, specifiek naar czv rol 
vragen waarin ze een voortrekkersrol hebben / stevigere rol) 

o Multidisciplinair overleg (idem) 
o Brede anamnese opstellen en keuze maken in prioriteiten met kind en gezin als basis 

voor leef- en actieplan. 
o Ondersteunen bij opstellen plan van aanpak inclusief doelen (Leef & Actieplan en waar 

nodig bijstellen) en opvolging daarvan. 
o Eigen kracht van kind en gezin gebruiken & Stelt zelfmanagement van het gezin 

centraal  (idem) 
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o Afstemmen met hulpverleners (wie doet wat en wie heeft de regie en zeker ook 
aanspreken van elkaar) 

o Werken vanuit transmurale samenwerkingsafspraken & verbinding met de ‘juiste’ 
professionals 

o Kind en gezin motiveren om te werken aan een gezondere leefstijl (toeleiden naar 
interventie) 

o Het bewaken van de verschillende fases van de begeleiding & nazorg  
o Inzetten van nieuwe media en andere innovatieve vormen van contact (bv. whatsapp) 
o Sluit aan bij wat het gezin nodig heeft en past werkhouding hierop aan (“op je handen 

zitten” > ervoor zorgen dat gezinnen zichzelf meer eigenaar voelen) 
o Coördineren hulp rondom gezin – coördinerende rol 
o Blijvende lerende attitude (i.v.m. verwijsmogelijkheden in de wijk) 

 
Doorvraag mogelijkheden: 

 Hoe ziet een werkdag er uit? 
 Geef voorbeelden die specifiek zijn voor de CZV?  
 Wat gaat goed in de uitvoering en wat is er lastig? 

 

Competenties 

1. Welke specifieke competenties horen bij de rol als CZV-er? En geef een voorbeeld bij iedere 
competentie.  

2. Welke competenties zet je in de praktijk in? (zie bijlage: Competenties centrale zorgverlener) 
doorvragen en naar praktijkvoorbeelden vragen of waarom zet je bepaalde competenties juist 
niet in (als zich daarvan bewust zijn). 

3. Wat gaat goed in de praktijk en wat vereist extra aandacht? (kun je zo concreet mogelijk 
aangeven hoe je dit in de praktijk merkt?)  

4. Wat heb je nodig om deze aandachtspunten te versterken? 
 Waar heb je behoefte aan? (interne opleiding, vooropleiding, in de praktijk) 
 Op persoonlijk vlak 
 Op organisatorisch vlak (proces/ beleid/aansturing 

5. In welke mate voel jij je competent in de rol van CZV-er? (Wat maakt dat je wel/niet 
competent voelt? Wat zou helpen om het gevoel van competentie te vergroten?) 

 

Samenwerking ketenpartners 

De volgende vragen gaan over de casus die je hebt voorbereid 

o Kun je de casus kort toelichten? 
o Hoe heb jij je rol als CVZ-er ervaren binnen deze casus? 
o Welke competenties heb je hierin kunnen toepassen? (wat ging goed/ wat ging minder goed?) 

 Coördineren (multidisciplinair zorg inzetten, volgen en verbinden) 
 Delegeren  
 Professionals aanspreken op verantwoordelijkheden/ zicht op verantwoordelijkheden/ 

Elkaars grenzen kennen en elkaar aanspreken als iemand over de grens van zijn/haar 
vakgebied gaat 
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 Loslaten en durven vertrouwen op ketenpartners en op eigen meerwaarde 
 Coachende en faciliterende houding (contact onderhouden) 
 Opstellen van leef- en actieplan en opvolging hiervan 
 Informatie delen  
 Contact onderhouden met cliënt en ketenpartners 
 Communiceren  

 
o Hoe ziet een optimale samenwerking met de ketenpartners er volgens jou uit?  
o Hoe verliep de samenwerking met de verschillende ketenpartners? 
o Op welke wijze draagt de rol van CZV-er bij aan een ‘optimale’ samenwerking?  

 
Afsluiting 

Zijn er nog dingen die we niet hebben besproken maar wel belangrijk zijn volgens jou? 

Benaderen ketenpartners 

Zou je ons/het onderzoek willen introduceren bij de ketenpartners?  En vragen om medewerking aan 
het onderzoek? (contactgegevens nog vragen als deze niet vooraf gemaild zijn!)   
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Bijlage 4 – Interviewleidraad Ketenpartners 

Doel: inzicht te verkrijgen in de rol van de CZV-er, vanuit het perspectief van diverse ketenpartners. 
Tevens om inzicht te verkrijgen in de samenwerking tussen de CZV-er en de ketenpartners.  

Datum: september/ oktober/ november 2017 

Korte uitleg project 

Dit project heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de rol van de centrale zorgverlener binnen de 
Aanpak Gezond Gewicht. Het project beoogt bij te dragen aan de optimalisering van de leerlijn, 
waarbij een factsheet wordt opgesteld met de do’s en dont’s voor de CZV-er en een lijst van 
kerncompetenties. Binnen het project zal gebruik worden gemaakt van de input van verschillende 
ketenpartners van centrale zorgverleners (verschillende perspectieven, verduidelijking te verkrijgen in 
de rol van centrale zorgverleners). NB: het gaat hierbij niet om een beoordeling van een specifieke 
centrale zorgverlener, maar om de rol van centrale zorgverleners in breed perspectief. 

Centrale vragen ketenpartners: 

Welke taken hebben de centrale zorgverleners? (en pakken ze deze verantwoordelijkheden ook op) 

o Welke competenties zien de ketenpartners terug bij de centrale zorgverleners? 
o Hoe verloopt de samenwerking met de centrale zorgverleners? 
o Wat gaat goed in de praktijk en wat vereist extra aandacht?  

Start interview- Algemeen- Achtergrondinformatie 

• Bij welke organisatie werkt u? 
• Wat is uw functie? 
• Hoelang vervult u, uw functie? (aantal jaren) 
• Wat is uw rol binnen de ketenaanpak overgewicht? 
• Werkt u met meerdere centrale zorgverleners samen? Ook met verschillende doelgroepen 

(leeftijdscategorieën)? 
 

Ketenpartners inzicht rol Centrale zorgverlener 

o Welke taken hebben de centrale zorgverleners volgens u?  
o Voeren de centrale zorgverleners deze taken ook uit?  
o Pakken ze hierin de verantwoordelijkheid op?  

o Welke competenties ziet u terug bij de centrale zorgverleners? (zie bijlage voor meer 
voorbeelden) 
 Coördineren (multidisciplinair zorg inzetten, volgen en verbinden) 
 Delegeren & Informatie delen  
 Professionals aanspreken op verantwoordelijkheden/ zicht op verantwoordelijkheden 
 Loslaten en durven vertrouwen op ketenpartners 
 Coachende en faciliterende houding (contact onderhouden) 
 Opstellen persoonlijk plan / doelen voor de cliënt (het leef- en actieplan kan onder andere 

naam worden toegepast door ketenpartners) 
o Welke taken heeft u zelf in de aanpak overgewicht?  
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o Hoe zijn de taken verdeelt tussen jouw en de centrale zorgverlener? 
 Zorg uitvoeren 
 Terugkoppeling van stand van zaken/resultaten 
 Spreekt de centrale zorgverlener je aan op jouw taken? 

 

We gaan graag dieper in op de competentie Samenwerking.  
Samenwerking ketenpartners met de centrale zorgverleners: 

o Kunt u een casus of voorbeeld noemen waarin u samen heeft gewerkt met een centrale 
zorgverlener? Kunt u deze casus kort toelichten?  

o Wat waren binnen deze casus de taken van de centrale zorgverlener? (of: wat was de inzet van 
de centrale zorgverlener?)  

o Hoe heeft u de uitvoering van deze taken door de centrale zorgverlener ervaren? 
Pakte de centrale zorgverlener zijn/haar verantwoordelijkheid? 

o Welke competenties heeft de centrale zorgverlener in deze casus laten zien? 
o Hoe verliep de samenwerking met de centrale zorgverlener?  

o Wat is in uw ogen een ‘optimale’ samenwerking? 
o Waar moet de samenwerking aan voldoen? 

o Wat gaat goed in de praktijk en wat vereiste extra aandacht?  
o Op welke wijze had u aan de ‘aandachtspunten’ kunnen bijdragen? 
o Op welke wijze had de centrale zorgverlener kunnen bijdragen? 

 

Opleiding / leerlijn  

o Er is een opleiding voor centrale zorgverleners. Wat zou er volgens u minimaal in moeten? Of 
heeft u een tip voor de opleiding?  

o Ketenpartners kunnen ook geschoold zijn in de ketenaanpak en werken met de centrale 
zorgverlener (leerlijn). Bent u geschoold in de ketenaanpak Gezond Gewicht in de afgelopen 2 
jaar? Zo ja, wat voor soort trainingen? Nee, zou u het wenselijk vinden? Vindt u dat u in staat 
bent om op deze manier te werken?  
 

Afsluiting 

Zijn er nog dingen die we niet hebben besproken maar wel belangrijk zijn volgens jou? 
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Bijlage 5 – Takenlijst CZV Amsterdam 

(Onderdeel uit) Beleidsregel Innovatie CZV, 18 December 2015 

2) Opbouw van de taken 

Feitelijk omvat deze prestatie de gehele begeleiding en coördinatie van de integrale ondersteuning en zorg 
voor kinderen vanaf een matig verhoogt GGR, wat neer komt op alle kinderen met overgewicht en 
risicofactoren of comorbiditeit en obesitas in Amsterdam. Kinderen met overgewicht zonder risicofactoren 
of comorbiditeit vallen niet onder de CZV vanuit Zvw-financiering.  

Taken binnen deze prestatie zijn organiserend en coördinerend van aard; hierbij kan gedacht worden aan 
advisering, coaching en begeleiding. Dit is noodzakelijk om de multidisciplinaire ondersteuning en zorg (uit 
meerdere domeinen) op het juiste moment in te zetten, te volgen en te verbinden. De CZV heeft (medische) 
dossierverantwoordelijkheid, is regievoerend op de keten, in overleg met jeugdartsen, huisartsen, 
kinderartsen en paramedici. Deze rol is vastgelegd in het Pact GG in overeenstemming met alle betrokken 
(koepel)organisaties. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de jeugd-, huis- en kinderartsen. 

Welke taken heeft CZV: 

• De CZV stelt huisarts op de hoogte van uitkomst diagnose. 

• De CZV doet navraag bij OKA’s, (ouder-kind-adviseurs, generalisten uit het sociale jeugdteam), 
Samen Doen (wijkteam voor multiproblematiek) en gezinsmanagers jeugdbescherming (indien 
betrokken) of er andere (psychosociale) problematiek in het gezin aanwezig is. Met toestemming 
van ouders en/of jongere >16jr, wordt de situatie in multidisciplinair overleg besproken. 

• CZV en eventueel betrokken gezinsmanager ondersteunen het gezin bij het opstellen van een plan 
van aanpak inclusief de doelen om te komen tot structurele gedragsverandering t.a.v. de leefstijl 
(weergegeven in individueel zorgplan, in Amsterdam Leef&Actieplan genoemd). Deze doelen 
krijgen een plaats in een eventueel aanwezig gezinsplan. Aangrijpingspunt bij het halen van de 
doelen is de eigen kracht van kind en gezin, waarbij wordt ingezet vanuit de principes van stepped- 
en matched care in de vertrouwde omgeving. 

• De CZV stemt met eventueel betrokken hulpverleners af wie wat doet en wie de regie heeft in het 
gezin. 

• Vanuit gemeenschappelijke transmurale samenwerkingsafspraken vindt overleg met jeugdartsen/ 
huisartsen/kinderartsen en paramedici plaats. CZV kan professionals aanspreken op 
verantwoordelijkheid en kan hier zelf ook op worden aangesproken. 

• CZV speelt een rol in het motiveren en tot actie bewegen van een kind en gezin. Onder actie 
verstaan we toeleiding naar een interventie (zonder uitval) en waar kind en gezin aangeven 
zelfstandig te willen komen tot structurele gedragsverandering zal de begeleiding van de CZV 
volstaan.  

• Kind en gezin worden door CZV toegeleid en doorverwezen naar programma’s en interventies 
volgens stepped-care, die aansluiten bij kind en gezin (motivatie, etnische achtergrond, sociaal-
emotioneel niveau etc.) en die aansluiten op de behoeften van het gezin op de gebieden van 
voeding, bewegen, opvoeding, psychosociale ondersteuning en slapen. Kind en gezin worden zo 
nodig in overleg met jeugdarts/ -psycholoog doorverwezen worden naar ondersteuning – en zorg. 

• Alle professionals, met de CZV als spil, motiveren kind en gezin om het Leef&Actieplan uit te voeren 
door bv. te motiveren deel te nemen aan leefstijlinterventies, toeleiding en doorstroom in de keten 
te waarborgen, deel te nemen aan afstemming over te volgen therapieën, te ondersteunen bij 
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psychosociale interventies en te ondersteunen bij verandering op de gedragingen voeding, 
beweging, opvoeding en slaap. 

• Kind en gezin past onder begeleiding van de CZV zo nodig het Leef&Actieplan aan, mogelijk met 
input van en/of OKA, gezinsmanagers of andere betrokken hulpverleners. 

• Kind en gezin stemmen onder leiding van de CZV met de bij het gezin betrokken hulpverleners af 
waar de prioriteit ligt in de komende periode. CZV gaat ook na of er problemen zijn die het werken 
aan een gezond gewicht in de weg staan. 

• Een kind met (morbide) obesitas moet langdurig in beeld blijven en begeleid worden: dat betekend 
regelmatig contact met kind en gezin en onderzoek van kind en gezin tijdens de behandelfase, de 
onderhoudsfase en de begeleidingsfase (zie voor uitleg 4) Begin en einde van het zorgproces). Dat 
betekent onder meer dat de CZV de behandeling en ondersteuning elk half jaar bespreekt met de 
gezinsmanager of generalist, de huisarts en kinderarts. De CZV en jeugdarts werken hierbij intensief 
samen. 

• CZV consulteert andere professionals waar nodig en verbindt kind en gezin met andere 
professionals incluis wanneer andere problematiek de aanpak van gezond gewicht belemmert.  

• Het contact omvat verschillende vormen, in te vullen op basis van de wensen en mogelijkheden van 
kind, gezin en CZV. Hieronder valt ook de inzet van nieuwe media en andere innovatieve vormen 
van contact. 

• De CZV is inzetbaar tijdens het gehele traject van behandeling, onderhoud en begeleiding. Onder 
begeleiding valt ook de nazorg voor het behoud van de gedragsverandering. 

Wat valt er niet binnen het takenpakket van CZV (maar wordt wel uitgevoerd door OKA-JGZ): 

• De OKA-JGZ bepaalt het GGR zoals beschreven in ‘JGZ voor Gezond Gewicht – stappen in 
diagnostiek en begeleiding overgewicht en obesitas’ uit Amsterdam en bepaalt opvolgende acties 
op basis van de transmurale samenwerkingsafspraken huis-, jeugd- en kinderarts. Bij een matig 
verhoogd GGR wordt naar de huisarts doorverwezen voor aanvullende diagnostiek. Als het GGR 
sterk of extreem verhoogd is, verwijst de OKA-JGZ het kind door naar de kinderarts voor 
aanvullende diagnostiek. De kinderarts blijft medisch verantwoordelijk voor het kind met een sterk 
of extreem verhoogd GGR. (De diagnostiek bij kinderen met overgewicht of obesitas wordt in 
Amsterdam uitgevoerd door OKA-JGZ (dezelfde persoon die in een later stadium na diagnose de rol 
van CZV op zich neemt). De diagnostiek fase wordt gefinancierd uit sociaal domein als onderdeel 
van de Basispakket Jeugdgezondheidszorg, taken gemeente/WMG. Centraal zorgverlenerschap gaat 
pas in op het moment dat een kind gediagnosticeerd is door OKA-JGZ met een matig, sterk of 
extreem verhoogd GGR.) 

• Diagnostiek Diabetes Mellitus type 2 en hart- en vaatziekten (door huisarts/kinderarts onder 
behoud van gemaakte samenwerkingsafspraken). 

• Diagnostiek en begeleiding voor multiproblematiek gelegen op een ander vlak dan gezond gewicht. 
Hierin kan de centrale zorgverlener een verbindende en adviserende rol spelen als spin in het web, 
maar zal in veel gevallen niet leidend zijn. 

• Begeleiding als onderdeel van (leefstijl)programma. 

• Medische verantwoordelijkheid ligt bij jeugdarts, huisarts of kinderarts. 

 

Deze prestatie omvat nadrukkelijk niet de matched zorg voor kinderen met een matig, sterk of extreem hoog 
GGR die geleverd wordt vanuit de eerstelijns zorg, zoals zorg die huisartsen, fysiotherapeuten e.a. plegen te 
bieden, of tweedelijns zorg, zoals bijvoorbeeld kinderartsen die plegen te bieden vanuit de Zvw. 
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Bijlage 6 – Competentielijst centrale zorgverlener 

O.b.v. interviews met opleiders, draaiboeken leerexpeditie en taakomschrijving CZV beleidsregel 
innovatie. 

Datum: 29 – 8- 2017 

De regie pakken en voeren 

o Kunnen beoordelen met welk type ondersteuning gestart moet worden 
o Multidisciplinaire zorg inzetten, volgen en verbinden 
o Samen met betrokkenen bijstellen van leef- en actieplan 
o Bieden van nazorg ten einde de gedragsverandering te behouden 
o Contact onderhouden met cliënt en ketenpartners 
o Communiceren  
o Coördineren 
o Delegeren 
o Samenwerken met ketenpartners en niet alles alleen willen oplossen 
o Durven loslaten, vertrouwen op ketenpartners 
o Vertrouwen op jouw meerwaarde (bijdrage) binnen het geheel en andere 

professionals toelaten  
o Professionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid 
o Informatie delen met ketenpartners 
o Out of the box denken / creatief denken 
o Kijken wat er nodig is en daarnaar handelen (zonder protocollen) 
o Verbinding zoeken in de samenwerking (??) 
o Regelen / aanpakken / organiseren  
o Regelmatig contact onderhouden met kind en gezin en onderzoek van kind en gezin 

tijdens de behandelfase, de onderhoudsfase en de begeleidingsfase (vinger aan de 
pols houden) 
 

Motiveren 

o Motiverende gespreksvoering toepassen met het doel ouders en jongere gereed te 
maken om aan een gezonde leefstijl te gaan werken 

o Het ‘haakje’ vinden waarop je bij het gezin kunt aansluiten  
o Inschatten in welke fase van gedragsverandering de ouder/ het kind zich bevindt en 

hierop inspelen 
 

Kennis 

o Specifieke kennis over voeding, bewegen en slapen in relatie tot overgewicht 
o Kennis over een gezonde leefstijl en het behoud daarvan 
o Kennis hebben over de AAGG en de rol van CZV 
o Weten wie waar voor verantwoordelijk is in de keten 
o Kennis hebben van PACT, het droomschema, het GGR en het leef- en actieplan en 

belang hiervan 
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o Kennis van verschillende instrumenten die ondersteunen bij het in kaart brengen van 
signalen en het maken van een keuze over wel of niet ingrijpen bij overgewicht 

o Inzicht hebben in eigen krachten m.b.t. de rol als CZV 
 

Houding 

o Gericht zijn op leefstijlverandering i.p.v. gewichtsreductie 
o Breed begrip van gezondheid (lichamelijk en sociaal) hanteren 
o Naast leefstijlaspecten ook opvoedingsaspecten meenemen (bijv. hoe zorg je dat je 

consequent bent in de opvoeding?) 
o Flexibel zijn 
o Coachende en faciliterende houding hebben 

 
Algemeen 

o Ondersteunen bij opstellen plan van aanpak / doelen opstellen structurele 
gedragsverandering / leef- en actieplan 

o Aansluiten bij het gezin (o.a. de manier waarop je communiceert met elkaar, gebruik 
nieuwe media) 

o Uitgaan van de eigen kracht van het gezin 
o ‘Op je handen zitten’ 
o Samen met ouders en jeugdige haalbare en concrete doelen formuleren 
o Kleine stapjes zetten 
o Elkaars grenzen kennen en elkaar aanspreken als iemand over de grens van zijn/haar 

vakgebied gaat 
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