
Cursus voor jeugdartsen en/of  jeugdverpleegkundigen 

Cursus voor jeugdartsen     

In de cursus wordt vooral aandacht besteed aan de uitvoering van de kenmerken van het Van 
Wiechenonderzoek, maar ook aan theoretische kennis die de jeugdarts als achtergrondkennis nodig 
heeft tijdens de uitvoering van het onderzoek en het gesprek met de ouders. Voorts komt de 
taakverdeling tussen jeugdverpleegkundige en jeugdarts aan bod. Van de deelnemers wordt verwacht 
dat zij de inhoud kennen van het handboek ‘Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg’. 

Tijdens de cursus komen aan de orde: 

 de stappen in het Van Wiechenonderzoek: uitvoering, beoordeling, registratie en interpretatie 
 gestandaardiseerd werken 
 taakverdeling tussen jeugdarts en jeugdverpleegkundige  
 richtlijnen voor verwijzing door jeugdverpleegkundige naar jeugdarts bij uitvoering van het Van 

Wiechenonderzoek. 
 verwijscriteria bij het Van Wiechenonderzoek. 

Leerdoelen 

 inzicht krijgen in het doel van ontwikkelingsonderzoek 
 in staat zijn de kenmerken op deskundige wijze uit te voeren 
 in staat zijn op deskundige wijze de ouders te informeren over de bevindingen 
 in staat zijn op deskundige wijze de criteria voor verwijzing te hanteren 

Werkvormen 

 observatie en bespreking audiovisueel materiaal 
 registratie-oefening 
 casusbespreking 

  

Doelgroep: jeugdartsen, die reeds een inwerkprogramma binnen hun organisatie hebben doorlopen 

Aantal deelnemers: 24 

Cursusduur: afhankelijk van de behoefte en het niveau van de deelnemers 
Cursusdata: in overleg 

Docent: arts-instructeur Van Wiechenonderzoek 

Locatie: JGZ-organisatie 

Certificaat: voor 5 jaar  

Kosten: € 200,-- per uur (exclusief BTW en kilometervergoeding docent: € 0,64 per km voor reistijd en 



reiskosten) 

Lesmateriaal: Boek "Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg".  Dit handboek is te 
verkrijgen bij uitgeverij Van Gorcum: Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van 
Wiechenonderzoek - De Baecke-Fassaert Motoriektest. M.S. Laurent de Angulo, E.A.Brouwers-de Jong et 
al (Red.) ISBN 90 232 4191 6. Prijs:€ 49,90. 

Cursus voor jeugdverpleegkundigen     

In de cursus wordt vooral aandacht besteed aan de uitvoering van de kenmerken die de 
jeugdverpleegkundige verricht volgens de richtlijnen van het Van Wiechenonderzoek, maar ook aan 
theoretische kennis die de jeugdverpleegkundige als achtergrondkennis nodig heeft tijdens de 
uitvoering van het onderzoek en het gesprek met de ouders. Voorts komt de taakverdeling tussen 
jeugdverpleegkundige en jeugdarts aan bod. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben 
van relevante delen van het handboek ‘Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg’. 

Tijdens de cursus komen aan de orde: 

 de stappen in het ontwikkelingsonderzoek: uitvoering, beoordeling en registratie 
 kenmerken die door de jeugdverpleegkundige worden nagegaan 
 gestandaardiseerd werken 
 criteria voor verwijzing naar de jeugdarts  
 taakverdeling tussen jeugdarts en jeugdverpleegkundige  

Leerdoelen 

 inzicht krijgen in het doel van ontwikkelingsonderzoek 
 in staat zijn de kenmerken die tot de taak van de jeugdverpleegkundige behoren op deskundige 

wijze uit te voeren 
 in staat zijn op deskundige wijze de ouders te informeren over de bevindingen 
 in staat zijn op deskundige wijze de criteria voor verwijzing naar de jeugdarts te hanteren 

Werkvormen 

 observatie en bespreking audiovisueel materiaal 
 registratie-oefening 
 casusbespreking 
 Cursusopzet 

  

Doelgroep:  
jeugdverpleegkundigen  met opleiding niveau 4 of 5, die reeds een inwerkprogramma binnen hun 
organisatie hebben doorlopen 

Aantal deelnemers: 24 

Cursusduur: afhankelijk van de behoefte en het niveau van de deelnemers 



Cursusdata: in overleg 

Docent: arts-instructeur Van Wiechenonderzoek  

Locatie: -organisatie 

Certificaat: voor 5 jaar 

Kosten: € 200,-- per uur (exclusief BTW en kilometervergoeding docent: € 0,64 per km voor reistijd en 
reiskosten) 

Lesmateriaal: Boek "Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg". Dit handboek is te 

verkrijgen bij uitgeverij Van Gorcum: Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van 

Wiechenonderzoek - De Baecke-Fassaert Motoriektest. M.S. Laurent de Angulo, E.A.Brouwers-de Jong 

et al (Red.) ISBN 90 232 4191 6. Prijs:€ 49,90. 

Cursus voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen     

In de cursus wordt vooral aandacht besteed aan de uitvoering van de kenmerken die de 
jeugdverpleegkundige verricht volgens de richtlijnen van het Van Wiechenonderzoek, maar ook aan 
theoretische kennis die de jeugdverpleegkundige en jeugdarts als achtergrondkennis nodig heeft 
tijdens de uitvoering van het onderzoek en het gesprek met de ouders. Voorts komt de taakverdeling 
tussen jeugdverpleegkundige en jeugdarts aan bod. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis 
hebben van relevante delen van het handboek ‘Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg’. 

Tijdens de cursus komen aan de orde: 

 de stappen in het ontwikkelingsonderzoek: uitvoering, beoordeling en registratie 
 kenmerken die door de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts worden nagegaan 
 taakverdeling tussen jeugdarts en jeugdverpleegkundige  
 criteria voor verwijzing naar de jeugdarts  
 gestandaardiseerd werken 

Leerdoelen 

 inzicht krijgen in het doel van ontwikkelingsonderzoek 
 in staat zijn de kenmerken die tot de taak van de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts 

behoren op deskundige wijze uit te voeren 
 in staat zijn op deskundige wijze de ouders te informeren over de bevindingen 
 in staat zijn op deskundige wijze de criteria voor verwijzing naar de jeugdarts te hanteren 

Werkvormen 

 observatie en bespreking audiovisueel materiaal 
 registratie-oefening 
 casusbespreking 



 Cursusopzet 

  

Doelgroep:  
jeugdverpleegkundigen  met opleiding niveau 4 of 5 en jeugdartsen, die reeds een inwerkprogramma 
binnen hun organisatie hebben doorlopen 

Aantal deelnemers: 24 

Cursusduur: afhankelijk van de behoefte en het niveau van de deelnemers 
Cursusdata: in overleg 

Docent: arts-instructeur Van Wiechenonderzoek  

Locatie: -organisatie 

Certificaat: voor 5 jaar 

Kosten: € 200,-- per uur (exclusief BTW en kilometervergoeding docent: € 0,64 per km voor reistijd en 
reiskosten) 

Lesmateriaal: Boek "Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg". Dit handboek is te 

verkrijgen bij uitgeverij Van Gorcum: Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg. Het Van 

Wiechenonderzoek - De Baecke-Fassaert Motoriektest. M.S. Laurent de Angulo, E.A.Brouwers-de Jong 

et al (Red.) ISBN 90 232 4191 6. Prijs:€ 49,90. 

 

 

 

 

 


