
SAMEN BLIJVEN BOUWEN AAN JGZ-RICHTLIJNEN
Hoe ga jij hiermee aan de slag?

BEOORDELING VAN DE 
RICHTLIJN DOOR DE RAC

Welke richtlijnen moeten herzien wor-
den? Op welke onderwerpen ontbreekt 
een richtlijn? Geef aan op welke vragen 
van ouders en jeugdigen de richtlijnen 
onvoldoende antwoord geven. En voor 
welke bestaande richtlijnen nieuwe 
kennis en inzichten beschikbaar zijn. 
Dit kan via richtlijn@ncj.nl

Hoe komt een JGZ-richtlijn tot stand? En: waar en hoe kun jij als 
JGZ-professional bijdragen? En ze verankeren in je werk.  Ontdek het 
in deze infographic en doe mee! Breng jouw expertise en je ervaring 
uit de dagelijkse praktijk in. Gebruik ze in je werk. Zo houden we de 
kwaliteit van ons vakmanschap hoog met werkbare en wetenschap-
pelijk onderbouwde richtlijnen. 

(Deze infographic is het best te bekijken op een desktop computer in Acrobat reader)

Welke handvatten of kennis heb jij nodig 
om ouders en jeugdigen te ondersteunen? 
Neem deel aan de schriftelijke ronde en/of 
de bijeenkomsten waarin je knelpunten 
kunt benoemen en prioriteren.

Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnen-
website en in de JGZ-richtlijnen app. 

Op de website van het NCJ zijn tools te 
vinden die jou ondersteunen om met 

de nieuwe richtlijn aan de slag te gaan. 
Bijvoorbeeld het richtlijnenspel, film-

pjes, een website of een training.

De beroepsverenigingen zijn 
eigenaar van de richtlijnen. 
Na autorisatie publiceert 
het NCJ de richtlijn op de 
richtlijnenwebsite. Ook 
biedt ze ondersteuning om 
met de nieuwe richtlijn aan 
de slag te gaan.
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2021: WERKEN MET 
MODULAIRE RICHTLIJNEN

Tijdsduur: 9 maanden

BEOORDELING EN 
AUTORISATIE VAN 

DE RICHTLIJN DOOR 
DE RAC

Geeft je op voor deelname aan de werk- of 
de klankbordgroep. De werkgroep gaat aan 
de slag met de (ver)nieuw(d)e richtlijn en is 
ervoor verantwoordelijk dat deze leesbaar 
en werkbaar is. Inbreng van jouw praktijk-
ervaring maakt het verschil!

Geef je op voor de praktijktest 
waar de richtlijn wordt 

getest in de praktijk. Zijn de 
handelingen uitvoerbaar? 

Is de richtlijn goed leesbaar?

Doe mee aan de landelijke 
commentaarronde. Lees kritisch mee 
om de richtlijn en de praktijk beter 
op elkaar aan te laten sluiten. 

De RAC beoordeelt de conceptrichtlijn op 
inhoud, leesbaarheid en uitvoerbaarheid.  
De richtlijnenwerkgroep past de richtlijn 
vervolgens aan.

De richtlijnenwerkgroep verwerkt 
de input uit de praktijktest en de 
landelijke commentaarronde.

De RAC beoordeelt de conceptrichtlijn op 
inhoud, leesbaarheid en uitvoerbaarheid 
zodat de werkgroep de richtlijn aan kan 
passen. Nadat dit verwerkt is wordt de 
richtlijn opnieuw aangeboden aan de RAC 
om deze te autoriseren. 

In 2021 wordt voor het vormgeven van de 
richtlijnen een nieuwe werkwijze ingevoerd. 
Een modulaire vormgeving in een vast format
vereenvoudigt het vinden van relevante 
informatie door de JGZ -professional en 
maakt flexibeler onderhoud van de richtlijnen
mogelijk. Bovendien kan er meer samenhang 
tussen richtlijnen gecreëerd worden met 
behulp van modules.  

DE LANDELIJKE 
COMMENTAAR-

RONDE

BEOORDELING VAN DE 
CONCEPTRICHTLIJN 

DOOR DE RAC

Tijdsduur:
6 maanden

Tijdsduur: 2 - 3 maanden
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https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/

	Knop 2: 
	Knop 4: 
	Knop 6: 
	Knop 10: 
	Knop 14: 
	Knop 16: 
	Knop 19: 
	Knop 12: 
	Knop 8: 
	Knop 1: 
	Knop 3: 
	Knop 5: 
	Knop 7: 
	Knop 9: 
	Knop 13: 
	Knop 15: 
	Knop 17: 
	Knop 11: 


