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1. Doel 
Het doel van dit document is aan te geven dat er binnen de taakherschikking van de 
jeugdgezondheidszorg een duidelijke rol voor de doktersassistent is weggelegd. Ook willen 
wij onze visie neerleggen voor een stevige positionering van ons beroep en de daarbij 
behorende werkzaamheden.  
 
2. Aanleiding 
De ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg en het Basistakenpakket geven 
aanleiding om de taken te herzien. Het plan ‘Vroegsignalering’ uit de operatie ‘Jong’ en het 
voorstel van VWS om Centra Jeugd en Gezin op te richten zijn hier recente voorbeelden 
van. Hierdoor wordt de doktersassistent in een breder kader ingezet.  
 
3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de 
gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen, zowel individueel 
als op populatieniveau. De doelgroep bestaat uit alle kinderen in Nederland van 0 tot 19 jaar. 
Gemeenten dragen op basis van de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 
(WCPV) de verantwoordelijkheid voor de JGZ van 0- tot 19-jarigen. In de toekomstige Centra 
voor Jeugd en  Gezin  -9 maanden tot 23 jaar (van conceptie tot volwassenheid). 
 
4. JGZ afdelingen in Nederland 
De organisatiestructuren van diverse JGZ-afdelingen in Nederland kunnen verschillen. De 
staf van de JGZ kan bestaan uit een afdelingshoofd/coördinator/manager, artsen, 
verpleegkundigen, doktersassistenten, een secretarieel en administratief medewerker. Het 
afdelingshoofd stuurt de JGZ aan en kan worden ondersteund door een coördinator artsen, 
coördinator verpleegkundigen en een coördinator assistenten. Deze staf zet het beleid van 
de afdeling uit. 
Een JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent. Overige 
functies bij de afdeling JGZ kunnen zijn: epidemiologen, functionarissen 
gezondheidsbevordering, tandheelkundig preventief medewerkers, logopedisten, 
psychologen, pedagogen, planners, secretarieel en administratief medewerkers. Regelmatig 
hebben deze disciplines overleg met elkaar. 
 
5. De rol van de doktersassistent in de jeugdgezondheidszorg  
Doktersassistent is een beroep met een opleiding op MBO niveau 4. In de opleiding worden 
3 kerntaken onderscheiden: 
1. Zorgdragen voor intake, voorlichting en advies; 
2. Bijdragen aan medische zorg; 
3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. 
Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan het werkveld JGZ en ook is er de 
mogelijkheid in de beroepspraktijkvorming (stageperiode) om zich te bekwamen in de JGZ. 
Na de opleiding zijn er specifieke bijscholingen voor doktersassistenten in de JGZ.  
De doktersassistent heeft een eigen, herkenbare bijdrage in de gezondheidszorg en is een 
professionele en deskundige beroepsbeoefenaar. De doktersassistent voert eigen taken en 
daarnaast gedelegeerde taken uit. De doktersassistent heeft een uitvoerende, actief 
meedenkende en signalerende rol. Daarnaast moet zij prioriteiten stellen. De 
doktersassistent is het eerste aanspreekpunt en geniet vaak het vertrouwen van kind en 
ouders (Uit: Beroepsprofiel NVDA 2006). De doktersassistent kan goed signaleren en 
beschikt  daarnaast over een goed inschattingsvermogen met betrekking tot de gezondheid 
en het algehele welbevinden van het kind. Daarnaast is de doktersassistent in staat om 
objectief signalen over te brengen aan de artsen en verpleegkundigen. 
In verschillende functieomschrijvingen worden de volgende punten genoemd over de taken 
van de doktersassistent in de JGZ.  
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Kerntaak 1. Zorgdragen voor intake, voorlichting en advies 

• Jeugdmonitoring en signalering  

• Het zelfstandig uitvoeren van screeningen. Het onderzoek bestaat uit: het afnemen 
van de anamnese, samen met de leerling en/of ouders het gezondheidspaspoort of 
vragenlijst bespreken, bepalen van lengte en gewicht, de groei uitzetten in een 
groeicurve, vaccinaties controleren en op indicatie zintuigenonderzoek en/of 
hoofdluisonderzoek. Verder het geven van leefstijladvies bijv.: mondgezondheid, 
hygiëne, voeding, hoofdluis, sport en vrije tijd. 
De bevindingen worden na afloop bekeken met behulp van een triagemethode en 
leerlingen met risicofactoren worden geëvalueerd met de betreffende discipline. Er 
vindt terugkoppeling plaats naar de ouders. Indien nodig vindt nabespreking met de 
leerkracht plaats door jeugdarts, verpleegkundige of doktersassistent. 

• Het geven van individuele en groepsvoorlichting en het uitreiken van relevante 
folders. 

• Meewerken aan gerichte screenings- en voorlichtingsprojecten zoals over 
genotmiddelen, leefstijl of ‘te dikke kinderen’. 

 
Kerntaak 2. Bijdragen aan medische zorg  
 

• Zelfstandig verrichten van controleonderzoeken (taken hierin o.a.: audiogram, 
visusonderzoek, lengte meten, gewicht bepalen, controleren op hoofdluis en het 
geven van adviezen volgens protocol). 

• Zelfstandig verrichten van hielprik en neonatale gehoorscreening. Zo nodig verwijzen 
volgens protocol.  

• Assisteren tijdens Preventief Gezondheid Onderzoek (PGO) op het basis onderwijs, 
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (taken hierbij o.a.: Anamnese afnemen, 
audiogram en visustest, dieptezien, op indicatie kleurenzin en hoofdluisonderzoek, 
bepalen van lengte en gewicht, de groei uitzetten in een groeicurve, motorische 
testjes, vaccinaties controleren en voorlichting geven). 

• Vaccineren volgens het schema van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) en zo nodig 
de organisatie en coördinatie.  

 
Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 
 

• Spil van het JGZ-team zijn en agenda beheren. 

• Beheren van de administratie, werken met het elektronisch en papieren dossier, 
registreren van bevindingen, maken van planning/rooster. 

• Contactpersoon zijn  voor scholen en andere disciplines. 

• Zitting hebben in discipline- en afdelingsoverleggen, in werkgroepen over 
onderwerpen als protocollen, eerste huisbezoeken, contactmomenten, 
voeding/beweging, vaccinaties, elektronische kinddossier (EKD), planning en 
administratieve processen. 

• Begeleiden van stagiaires en mentor zijn van nieuwe medewerkers. 
 
Vanuit de wetgeving zijn er geen directe belemmeringen voor taakherschikking, mits er wordt 
voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals bij gedelegeerde taken en voorbehouden 
handelingen (NVDA, In het kader van de wet, 2007) . 
 
6. Ontwikkelingen 
Mede naar aanleiding van een aantal incidenten in de jeugdhulpverlening is er vanuit 
maatschappij en politiek de dringende opdracht gegeven aan de JGZ om beter en sneller in 
te kunnen spelen op risico kinderen en gezinnen. Dit brengt meer werk met zich mee dat ook 
vraagt om beter te kijken naar een efficiënte en effectieve inzet van de verschillende 
medewerkers in het algemeen en de doktersassistent in het bijzonder.   
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a. Invoeren Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin richt zich op ouders en kinderen van -9 maanden tot 23 
jaar. Ook anderen, bijvoorbeeld leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, 
leerkrachten en schoolmaatschappelijk werk kunnen er terecht met signalen en vragen. Het 
CJG is een eerste aanspreekpunt en kent een totaal zorgaanbod. Hierin bundelen 
consultatiebureau en de jeugdgezondheidszorg hun krachten. 
Het centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelige, goed bereikbare voorziening. 
Ouders en kinderen/jeugdigen kunnen bij een CJG terecht voor advies, informatie en 
ondersteuning als het gaat om gezondheid en opvoeding. 
In een CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, 
doktersassistenten, consultatiebureauassistenten, pedagogen, gezinscoaches en een 
voorpostfunctionaris van het bureau jeugdzorg. Zij werken samen aan een optimale gezonde 
ontwikkeling van kinderen door middel van regelmatige contactmomenten die zij hebben met 
ouders en kinderen. 
Binnen het centrum voor Jeugd en Gezin is de doktersassistent vaak het eerste 
aanspreekpunt. Een andere taak van het CJG is het vroegtijdig signaleren van risico`s op 
lichamelijk en psychosociale ontwikkeling van kinderen/jeugdigen en het inzetten van 
passende hulp en ondersteuning. Door een andere inzet en verschuiving van taken zal zij 
steeds vaker met behulp van een triagemodel de ontwikkelingsachterstand van kinderen 
signaleren en in het team bespreken. 
Met de invoering van deze centra worden de taken van de JGZ uitgebreider en complexer; 
terwijl het aantal medewerkers in de zorg niet uitgebreid wordt of kan worden.  

 
b. Invoeren van triage 
Een nieuwe ontwikkeling in de JGZ is het gebruik maken van triage, zoals die o.a. uit de 
huisartsenzorg en ziekenhuizen bekend is.  
Triage is het selecteren van cliënten voor verschillende vervolgtrajecten om elke cliënt zo 
snel mogelijk het juiste traject te bieden. Triage vormt een eenduidig systeem waardoor 
cliëntgerichtheid, kwaliteit van zorg, samenwerking en doelmatigheid wordt nagestreefd. 
Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst door ouder/leerkracht wordt door middel van 
een dossier, volgens risicoprofielen en protocollen een inschatting gemaakt door de 
doktersassistent of het een risicokind is en wat voor risico het betreft. Het vervolgbeleid kan 
bestaan uit: 

• Bij geen risico kan de doktersassistent zelf een uitgebreid screeningonderzoek doen. 

• Bij bepaalde risico's wordt er verwezen naar een jeugdarts. 

• Bij andere risico's wordt er verwezen naar een verpleegkundige. 
 De doktersassistent is de aangewezen persoon om de triage te verrichten omdat 
geprotocolleerde triage een specifiek onderdeel van haar opleiding is, evenals het uitvoeren 
van screeningonderzoek (in tegenstelling tot artsen en verpleegkundigen). Uit onderzoek in 
andere werkvelden is gebleken dat de doktersassistent op MBO-niveau ook over de juiste 
vaardigheden beschikt om de triage goed uit te voeren. 
 
Landelijk zijn er ook soortgelijke ontwikkelingen bij de doktersassistenten werkzaam in de 
huisartsenzorg, ziekenhuizen en arbodiensten. 
 
7. Conclusie 
De doktersassistent heeft een duidelijke taak binnen de jeugdgezondheidszorg, gebaseerd 
op haar specifieke kwaliteiten en deskundigheid. De taken van de doktersassistent zijn 
verdergaand geprofessionaliseerd. Er wordt meer aan taakherschikking gedaan, waarbij de 
doktersassistent meer zelfstandige taken krijgt. Deze specifieke taken in de JGZ sluiten goed 
aan bij de drie algemene kerntaken van de doktersassistent. Vanuit de wetgeving zijn er 
geen directe belemmeringen voor taakherschikking. 
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8. Aanbevelingen 
De commissie Jeugdgezondheidszorg heeft de volgende aanbevelingen: 
 
a. Goed en meer gebruik maken van de kwaliteiten en deskundigheid van de  
doktersassistent, met name op het gebied van: 
1. Uitvoeren van algemene screening en triage  
2. Voortgezette screening laag-risicogroepen 
3. Meewerken aan screening en voorlichting over onder andere bedplassen, genotmiddelen, 
leefstijl en obesitas. 
 
b. Een eenduidige taakomschrijving van de doktersassistent in de jeugdgezondheidszorg. Dit 
is nodig om een helder onderscheid te maken tussen de hier geschetste doktersassistent en 
bijvoorbeeld 'gastvrouwen' zonder opleiding. Om ook in de functiewaardering recht te doen 
aan de verantwoordelijkheden van de doktersassistent. En tevens vormt een eenduidige 
taakomschrijving een goede basis voor opleiding, nascholingen en een eventuele 
specialisatie.  
 
c. Het opzetten van een specialisatie ‘doktersassistenten in de maatschappij en gezondheid’, 
aansluitend aan soortgelijke specialisaties bij artsen en verpleegkundigen. Daar dit 
voortbouwt op bestaande competenties van de doktersassistent kan dit een snel en efficiënt 
traject zijn (3-6 maanden). 
  
9. Geraadpleegde documenten 
Activiteiten Basistakenpakket JGZ, 0-19 jaar per Contactmoment (RIVM, februari 2008) 
Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent (NVDA, 2005). ISBN-10 9080938718  
Beroepscode Doktersassistent (NVDA,2008) 
Functiebeschrijving doktersassistent (GGD Rotterdam) 
Functiebeschrijving doktersassistent  GGD Amsterdam) 
Functiebeschrijving doktersassistent (GGD Midden Nederland) 
Functiebeschrijving doktersassistent (GGD West Brabant) 
In het kader van de wet Doktersassistent  (NVDA 2007) ISBN-13 9789080938724 
JGZ Richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen (RIVM 2008) 
Visiedocument 2009-2011 (NVDA 2008) 


