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Geachte raadsleden,
Bij deze sturen wij u de raadsinformatiebrief die de Stuurgroep Eén JGZ heeft opgesteld voor alle gemeenteraden in Zuid Limburg. In deze brief staat een toelichting over het proces Eén JGZ tot nu toe.
Daarnaast wordt u geïnformeerd over de begroting en de verantwoording van de nieuwe JGZ organisatie.
In de brief wordt tevens verwezen naar het regionaal jeugdprofiel en de lokale jeugdprofielen. Wij sturen als bijlage ter informatie het Zuid Limburgs jeugdprofiel 2019 en het jeugd 2019.
De profielen zijn gebaseerd op de cijfers van de jeugdgezondheidszorg(JGZ) 0-18 jaar over het eerste
en tweede kwartaal 2019. Doordat de cijfers nog niet gebaseerd zijn op een heel jaar kan dit zorgen
voor een vertekend beeld. Zoals bijvoorbeeld bij 'bereik JGZ' en 'No show' op pagina 1. Wanneer de
kinderen opgeroepen worden, is bepalend voor de cijfers. De consulten voor de 5 jarigen stonden
voornamelijk gepland in kwartaal 3 en 4.
Ook de weergave van de cijfers bij fysieke klachten zou mogelijk voor onduidelijkheid kunnen zorgen.
De cijfers dienen als volgt te worden geïnterpreteerd. Er staat dat 11% van de kinderen in de leeftijd
van 5 jaar in zorg bij JGZ fysieke klachten heeft. 71% van deze kinderen met klachten is onder behandeling. Van de 13-14 jarigen heeft 21% klachten, 41% van hen is onder behandeling. De cijfers inzake de psychische klachten zijn op dezelfde wijze weergegeven.
Mocht u naar aanleiding van de jeugdprofielen nog vragen hebben dan kunt u dit via de griffier aan
ons doorgeven.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,
de secretaris,
de burgemeester,
<<<
<<<

J.G.A. Kusters MCM

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

