Verkennende notitie locaties consultatiebureau in Dalfsen.
Aanleiding
De Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen wordt vanaf april 2013 integraal uitgevoerd door de GGD
IJsselland. Aanleiding om ook de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen onder te brengen bij de GGD
vormde het besluit van Carinova om deze werkzaamheden af te stoten en zich te concentreren op
kernactiviteiten
Door de GGD is het ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in verbinding’ opgesteld, dat de basis vormt
voor de overgang van de JGZ 0-4 en de integrale werkwijze van de jeugdgezondheidszorg. Door de
colleges in de betrokken gemeenten en door het AB van de GGD IJsselland is ingestemd met dit
ondernemingsplan. Van de betrokken gemeenten kreeg de GGD de opdracht om het ondernemingsplan
zodanig op te stellen dat de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen weer terug wordt
gebracht binnen de beschikbare financiële kaders van de gemeenten, met behoud van kwaliteit en
deelnamepercentages. In samenhang met de visie op modernisering van de JGZ zijn daartoe
maatregelen opgenomen in het ondernemingsplan.
Om aan de opdracht te voldoen wordt in het ondernemingsplan allereerst uitgegaan van een meer
flexibele en vraaggerichte invulling van het takenpakket van de JGZ. Dat betekent dat de aandacht meer
wordt gericht op die situaties waarin dit gevraagd wordt (risicokinderen). Deze inzet betekent ook dat er
meer mogelijkheden komen voor ouders om afspraken te maken op tijden naar keuze en locaties buiten
de eigen woonplaats. Een tweede uitgangspunt is dat de inzet van de beschikbare middelen zoveel
mogelijk in uitvoering (i.q. formatie) plaats vindt en minder in het in stand houden van locaties. Deze
afweging leidt tot het besluit tot concentratie van consultatiebureaus met behoud van een aanvaardbare
bereikbaarheid, waardoor in de zes gemeenten het aantal locaties daalt van 31 naar uiteindelijk 11. In de
overwegingen is daarnaast ook rekening gehouden met inefficiënt gebruik, doordat consultatiebureaus
vanwege de beperkte openingstijden, met veranderende wensen van ouders (meer flexibiliteit in
locatiekeuze en bezoektijden) en de te verwachten daling van het aantal geboorten.
Voor de gemeente Dalfsen heeft dit tot gevolg dat de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld
worden gesloten en het consultatiebureau gevestigd wordt in De Trefkoele.
De sluiting van de consultatiebureaus ligt gevoelig. Daarbij spelen argumenten als verlies aan
voorzieningen in de kernen en mogelijke invloed op het gebruik van het bureau een belangrijke rol.
Door de gemeenteraad is gevraagd om inzicht in de mogelijkheden tot behoud van consultatiebureaus in
de kernen en een voorstel hierover van het college.
Deze notitie heeft als doel inzicht te geven in mogelijkheden en gevolgen van een keuze tot behoud van
consultatiebureaus in de kernen. De mogelijkheden en gevolgen worden op hoofdlijnen beschreven.
Wanneer een voorkeur wordt uitgesproken voor een van de mogelijkheden dan wordt deze verder
uitgewerkt en worden organisatorische en financiële gevolgen en mogelijkheden nader in beeld gebracht.
Algemeen
Financieel uitgangspunt
Met het ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in verbinding’ is door alle betrokken colleges ingestemd.
Daarmee wordt in de zes gemeenten het aantal vestigingen van consultatiebureaus teruggebracht van
31 naar 11. Ook in andere gemeenten in de regio vindt deze ontwikkeling plaats. Hiermee kan de
huisvesting en uitvoering van de JGZ 0-4 binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd door de
GGD. Dit besluit heeft tot gevolg dat wensen van gemeenten die de afspraken uit het ondernemingsplan
overstijgen niet ten laste van de GGD (i.q. de gezamenlijke financiering) kunnen worden gebracht.
Wensen met betrekking tot extra locaties, diensten of formatie komen direct voor rekening van de
verzoekende gemeente.
Eisen aan het consultatiebureau
Een consultatiebureau is niet zonder meer in iedere vrijkomende locatie te huisvesten. Voor vestiging van
een consultatiebureau geldt een programma van eisen, dat ook door de Inspectie van de
Volksgezondheid wordt gebruikt als leidraad bij toetsing van consultatiebureaus. Bijvoorbeeld vanwege
het omkleden van de kinderen zijn er vereisten ten aanzien van temperatuur, voorkomen van tocht en
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hygiëne. De permanente opstelling van de kleedboxen en de eisen ten aanzien van hygiëne zijn
beperkend voor de aard van het medegebruik.
Het consultatiebureau moet tegelijkertijd afzonderlijke ruimte bieden aan de jeugdarts, de
jeugdverpleegkundige en de consultatiebureau-assistente, waarbij elke ruimte voorzien moet zijn van een
wastafel. Daarbij moet er voldoende ruimte zijn voor het uit- en aankleden van de kinderen, voor het
stallen van kinder- en wandelwagens en een speelhoek voor peuters. (Een overzicht van de eisen is als
bijlage bijgevoegd)
De permanente opstelling van de kleedboxen en de eisen ten aanzien van hygiëne zijn beperkend voor
de mogelijkheden van het medegebruik van de ruimten van het consultatiebureau.
Huidig uitgangspunt: consultatiebureau in de Trefkoele (CJG)
Vanwege verkoop en beëindiging van de huurovereenkomst van het Carinovapand in Dalfsen werd het
noodzakelijk om voor het consultatiebureau en het maatschappelijk werk in Dalfsen andere huisvesting te
vinden. Dit bleek mogelijk in de nieuwe Trefkoele in de ruimte die oorspronkelijk aan de
Tafeltennisvereniging was toegedacht. Bij de huisvesting is uitgegaan van de uitgangspunten in het
ondernemingsplan ‘Flexibel, alert en in verbinding’. Naast het consultatiebureau als onderdeel van het
CJG worden ook andere functies gehuisvest in de Trefkoele, zoals het maatschappelijk werk (De Kern)
en Mee. Deze huisvesting brengt verschillende functies dicht bij elkaar op een herkenbare en bereikbare
locatie. Door de concentratie van het consultatiebureau in de Trefkoele is er sprake van een bezetting
gedurende een groot deel van de week en efficiënt ruimtegebruik. De huisvestingslasten in de Trefkoele
komen overeen met het lasten van het consultatiebureau en maatschappelijk werk in het voormalige
Carinovapand
Opties voor huisvesting consultatiebureau in Nieuwleusen en Lemelerveld
Nieuwleusen
Het consultatiebureau in Nieuwleusen is momenteel gevestigd aan de Omloop 2, in Sluis 3. Het
consultatiebureau is 10 dagdelen per maand geopend. Uitgangspunt voor de verkenning is opening
gedurende 2 dagdelen per week.
1. Voortzetting op huidige locatie.
Het consultatiebureau is op dit moment gevestigd in Sluis 3 (Omloop 2).
i
De huurlasten bedragen momenteel € 28.000 per jaar (inclusief) . De huidige huurovereenkomst loopt tot
1 april 2015. Door de GGD wordt deze overeenkomstig het ondernemingsplan niet verlengd. Met de
verhuurder kan het gesprek over voortzetting besproken worden.
Het voordeel van deze locatie is de huisvesting in een pand met andere voorzieningen, waaronder
huisartsen en apotheek. Bij voortzetting van de huisvesting is er geen sprake van (incidentele)
inrichtingskosten.
2. Onderzoek naar huisvesting in De Driehoek.
In gebouw De Driehoek komt ruimte beschikbaar door de verminderde ruimtebehoefte van de
kinderopvang. Deze vrijkomende ruimte lijkt in eerste onderzoek voldoende oppervlakte te bieden voor
het consultatiebureau. Bij vestiging van het consultatiebureau zal aanpassing van de ruimte noodzakelijk
zijn. De huurlasten worden geraamd op € 16.000 tot € 20.000 per jaar (exclusief servicekosten, er wordt
geen rekening wordt met eventueel medegebruik)) Daarnaast moet rekening gehouden worden met
eenmalige kosten voor verhuizing, aanpassing van het gebouw en inrichting.
Gezien de voorwaarden in het programma van eisen wordt geen rekening gehouden met structureel
gebruik van een leegstaand schoollokaal.
Lemelerveld.
Het consultatiebureau is gevestigd aan de Ds. Keerstraat. Het consultatiebureau is 6 dagdelen per
maand geopend. Voor de verkenning wordt uitgegaan van 1 dagdeel per week.
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De GGD heeft een huurovereenkomst voor de huidige locatie aan de Ds Keerstraat tot 1 april 2015. Door
verkoop van het pand is eventuele continuering op de huidige locatie geen optie. De lasten van het pand
aan de Ds Keerstraat bedragen € 16.000 per jaar.
1. Huisartsenpraktijk Lemelerveld
Aan de huisartsenpraktijk Lemelerveld is gevraagd of daar een mogelijkheid bestaat voor vestiging van
het consultatiebureau. De praktijk is onlangs verbouwd met het oog op toekomstige uitbreiding van
medewerkers. Het is nog niet zover. De huisartsenpraktijk kan op tijdelijke basis (totdat de ruimte voor de
praktijk zelf nodig is) een dagdeel in de week op vrijdag vrijmaken. Over de duur van deze huisvesting
kan geen uitspraak gedaan worden. Dit is afhankelijk van groei van het aantal medewerkers in de
praktijk. Duidelijk is wel dat hier sprake is van een tijdelijke situatie. Er zijn nog wel vragen rondom
gebruik van wachtruimte, stalling van kinderwagens etc.
De praktijk kan geen indicatie geven van huurlasten ( men heeft daar geen ervaring mee). Gezien de
benodigde vierkante meters moet rekening gehouden worden met een bedrag van €10.000. Daarnaast
zal mogelijk sprake zijn van eenmalige inrichtingskosten, al macht verwacht worden dat deze gezien de
aard van het gebouw beperkt zullen zijn. .
Huisvesting in de huisartsenpraktijk Lemelerveld geeft de tijd, maar ook de noodzaak om in Lemelerveld
te blijven zoeken naar structurele huisvestingsmogelijkheden.
Overige mogelijkheden.
Op dit moment is er in Lemelerveld geen zicht op structurele huisvestingsmogelijkheden voor een
consultatiebureau. Huisvesting in de Mozaïek ligt niet voor de hand, ondanks de combinatie met de
functies van een kulturhus. Gezien het programma van eisen en de beperkingen voor medegebruik van
de consultatiebureauruimten wordt dit niet meegenomen als optie.
Personele gevolgen
Wanneer gekozen wordt voor huisvesting in de kernen zal er ook sprake zijn van gevolgen voor de
personele inzet. De omvang van hiervan zal afhankelijk zijn van de keuze die gemaakt ten aanzien van
de bezetting en openingstijden in Dalfsen. Indien gekozen wordt voor sluiting van het consultatiebureau in
Dalfsen zullen de lasten voor extra formatie geringer zijn dan bij de keuze voor gelijktijdige opening.
Per dagdeel bezetting van het consultatiebureau met assistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts
moet gerekend worden op ongeveer € 45.000 per jaar. Bij dubbele bezetting in Lemelerveld en
Nieuwleusen leidt dit extra lasten € 135.000 per jaar.
Indien er geen sprake is van dubbele bezetting, zullen de personele lasten lager zijn.
Bijkomende kosten
De genoemde huisvestingskosten de directe huisvestingskosten (huur- en servicekosten). Daarnaast
moet rekening gehouden worden met minder in het oog springende kosten van het in stand houden van
locaties (ongeacht het aantal dagdelen bezetting). Dit betreft onder andere aanleg en onderhoud van
ICT-verbindingen (ca. € 4.500/jaar per locatie) en vaccinbeheer. Voor dit laatste wordt gebruikt gemaakt
van koelkasten met temperatuurbewaking; dat brengt kosten met zich mee voor de koelkast en voor de
beveiligingslijn.
Gevolgen voor huisvesting in De Trefkoele
Bij uitvoering van de geconcentreerde huisvesting van het consultatiebureau in samenhang met andere
CJG functies in de Trefkoele is er sprake van een optimale bezetting. Er wordt op dit moment uitgegaan
van een bereikbaarheid van het consultatiebureau van 8-10 dagdelen per week en daarnaast nog 1-4
avonden per maand.
De gemeente huurt de ruimte voor het CJG, waaronder consultatiebureau, maar ook maatschappelijk
werk( De Kern), Mee en medewerkers die overkomen van Bureau Jeugdzorg Overijssel. De
gesubsidieerde organisaties ontvangen geen vergoeding meer voor de huisvesting in de Trefkoele.
Bij een keuze voor consultatiebureaus in de kernen zal het gebruik van de locatie Trefkoele afnemen. De
gevolgen hiervan zijn een toename van inefficiënte uren van medewerkers bij ruime openingstijden en
dubbele bezetting (leegloop). Indien het aantal dagdelen van opening wordt teruggebracht zal er sprake
zijn van inefficiënt ruimtegebruik in de Trefkoele. Zie ook de eerdere opmerkingen over medegebruik.
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Naar verwachting zal het openhouden van meerdere locaties de mogelijkheden voor avondopening
beperken.
Overige mogelijkheden.
In plaats van een vaste locatie is door enkelen de suggestie gedaan van een mobiel consultatiebureau.
Navraag bij regio’s die hiermee ervaring hebben opgedaan leidt tot de conclusie dat deze optie afgeraden
moet worden. Zo bleken de lasten (verbouw, afschrijving, brandstof en onderhoud) erg hoog, zelfs bij
inzet voor meerdere gemeenten. Daarnaast bleek het een te groot risico dat als gevolg van defecten,
pech en dergelijke andere onverwachte situaties de locatie niet tijdig kon worden aangedaan, met onder
andere gevolgen voor wachtende ouders en kinderen. Ook in de personele bezetting bleek het
problemen op te leveren aangezien meerdere medewerkers een rijbevoegdheid moeten hebben voor een
het mobiele bureau. Dit leidt tot extra kosten, minder flexibiliteit, bezettingsproblemen bij ziekte en
vacatures etc.
Overige voor- en nadelen
Het sluiten van het consultatiebureau in Nieuwleusen en Lemelerveld en concentratie in Dalfsen heeft
nadelen en voordelen voor de ouders in de kernen.
Nadelen zijn ondermeer:
- Verlies van een voorziening in de kernen.
- Langere reistijden voor ouders.
- Grotere afstand kan drempelverhogend werken voor sommige ouders.
- Een risico van grotere afstand tussen consultatiebureau en lokale infrastructuur in de kernen.
Daar staat tegen over:
- Fysieke afstand verliest in hoog tempo relevantie als criterium. Moderne ouders vinden digitale
bereikbaarheid meestal belangrijker dan een inlooppunt. In de digitale wereld is de echte slag te
winnen voor de JGZ.
- Tegenover de grotere afstand staat een betere dienstverlening: ruimere openingstijden en dus meer
flexibiliteit om afspraken te maken
- Voor veel andere voorzieningen reizen ouders al vergelijkbare of langere afstanden.
- Er is op veel fronten sprake van het terugbrengen van voorzieningenniveaus. Er is maatschappelijke
acceptatie dat het allemaal een tandje minder moet.
- Uit eerdere ervaringen en in andere regio’s blijkt dat het bereik van kinderen door de JGZ geen enkel
nadeel ondervindt van grotere afstanden. Ervaring in de eigen regio lijkt, daar waar al sprake is van
uitvoering van het ondernemingsplan lijkt dit et bevestigen.
- Door centrale vestiging van het consultatiebureau met de overige CJG activiteiten ontstaan er daar
kortere lijnen. De contacten in de kernen worden in relatie tot de uitvoering van jeugdwet (met o.a.
huisartsen) en passend onderwijs (met scholen) nader aangehaald. Het (ambulant) jongerenwerk
heeft direct contact met het CJG team.
Voorzieningen bij concentratie in Dalfsen.
In het algemeen zijn ouders goed in staat om zelf zorg te dragen voor vervoer. Er kunnen zich echter
situaties voordoen waardoor het niet mogelijk of wenselijk is om naar het consultatiebureau in Dalfsen te
reizen. In deze situaties zal gekeken worden naar maatwerk oplossingen. Daarbij kan gedacht worden
aan een taxivergoeding, de mogelijkheid van huisbezoek, maar wellicht ook nog andere opties.
Naast het geplande bezoek aan het consultatiebureau kunnen ouders met vragen tussentijds altijd in
contact treden met de medewerkers via e-mail en telefoon. Daarnaast zijn er regelmatig spreekuren en
contactmomenten bij de peuterspeelzalen en kinderopvang.
Samenvatting
Uit de verkenning blijkt dat er mogelijkheden zijn in de kernen voor een vestiging van een
consultatiebureau die indien gewenst nader in kaart kunnen worden gebracht, waarbij het in voor
Lemelerveld gaat om een mogelijkheid van een tijdelijke aard.
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De financiële gevolgen van zijn afhankelijk van diverse keuzes (zoals locatie en openingstijden) die
gemaakt worden. Uitgaande van een voorziening in beide kernen moet worden gerekend op structurele
lasten van € 25.000 – 35.000 euro aan huisvesting , € 9.000-15.000 aan service en ict kosten en €
45.000 per dagdeel aan personele lasten. Daarbij moet rekening gehouden negatieve gevolgen voor de
bezetting van de Trefkoele. De eenmalige kosten voor verbouwing en inrichting zijn nog niet aan te
geven.

i

In lasten van de bestaande locaties zijn service kosten (schoonmaak, beveiliging etc). meegenomen. Bij nieuwe
locaties is dit niet meegenomen.
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Bijlage:
ACCOMMODATIE-EISEN JGZ
Deze paragraaf noemt de eisen waaraan een locatie waar consultatiebureaus worden gehouden moet
voldoen. Daarnaast zijn ook per ruimte binnen de accommodatie een aantal aanbevelingen opgenomen.
Eisen ten aanzien van andere te leveren producten zijn hier niet beschreven.
Algemene eisen
De accommodatie is goed schoon te maken. Al het materiaal kan nat worden afgenomen en is goed
bereikbaar met schoonmaakmaterialen.
Er zijn gladde vloeren; in de boxenkamer en de spreekkamers bij voorkeur marmoleum met een
kurken ondervloer i.v.m. geluids- en warmte-isolatie.
De ruimtes zijn voorzien van geluidsisolatie. Dit in verband met de privacy van cliënten en het
verrichten van gehoorscreeningen.
De accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen voor calamiteiten (bijvoorbeeld brand). Er is/zijn
(een) vluchtweg(en), welke duidelijk zijn gemarkeerd. Tevens is er brandblusmateriaal en een goed
geoutilleerde EHBO-kist aanwezig.
De accommodatie voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen voor kinderen zoals opgesteld door de
Stichting Consument en Veiligheid. Een kijklijst voor CB-ruimten is als bijlage aan deze notitie
toegevoegd.
De accommodatie voldoet aan de ARBO-eisen.
De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een handicap.
Bij het gebruik van PC’s is bij het inrichten van de werkplekken rekening gehouden met
beeldschermwerk.
Er is een goede verlichting, zowel voor het verrichten van onderzoek bij de kinderen als voor het
beeldschermwerk.
Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van klanten optimaal te laten
zijn. Speciaal valt daarbij te denken buitenverlichting bij avondactiviteiten, gladheidbestrijding in de
wintertijd, de entree (stoepjes en oprijbanen, etc.) en het voorkomen van ongewenst bezoek.
De temperatuur is bij voorkeur per ruimte apart te regelen. Tijdens een consultatiebureauzitting
bedraagt de temperatuur ongeveer 22 graden, zonder dat daarbij grote schommelingen optreden.
Er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden of er is een klimaatbeheersingssysteem.
De accommodatie is aan de buitenzijde herkenbaar als consultatiebureau. Er is een duidelijke
bewegwijzering naar de entree.
Er is in de accommodatie een gelegenheid waar borstvoeding kan worden gegeven.
Er is voldoende parkeerruimte waar ouders met kleine kinderen veilig in en uit de auto kunnen
stappen.
Een accommodatie ten behoeve van het houden van een consultatiebureau omvat in ieder geval de
volgende ruimtes:
Entree/hal
Eisen
De entree is tevens tochtsluis of is voorzien van een tochtsluis.
Bij de entree is bewegwijzering naar de wacht- en/of boxenkamer aangebracht.
Er is voldoende stallingruimte voor minimaal 6 kinderwagens.
Aanbevelingen:
De entree is eventueel voorzien van automatische deuren.
Wachtruimte/boxenkamer
Eisen:
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Bij gescheiden ruimtes geldt dat voor beide een minimaal vloeroppervlak van ongeveer 20 m² nodig
is.
Bij het verzorgen van beide functies in één ruimte is een minimum oppervlakte van 24 m²
noodzakelijk.
Er is een speelplek voor kinderen.
Er zijn minimaal 6 aankleedboxen. De aankleedboxen hebben een werkhoogte van 90 centimeter.
De afmetingen van een aankleedbox bedragen minimaal 60 centimeter diep en 75 centimeter breed.
De boxen zijn voorzien van een goed te reinigen aankleedkussen en een opbergmogelijkheid voor
de kleren van het kind.
Er is een werkplek voor de consultatiebureau-assistente. Deze is zo ingericht dat zij op comfortabele
en veilige wijze haar werk kan verrichten en dat zij goed overzicht heeft over zowel de boxen- als de
wachtkamer.
De weeg- en meetapparatuur zijn in de nabijheid van de werkplek van de cb-assistente opgesteld.
Deze apparatuur bestaat uit: een (elektronische) weegschaal voor zuigelingen, een (elektronische)
weegschaal voor peuters, een meetplank of -bak voor zuigelingen en een microtoise (geijkte
afrolband voor het meten van de lichaamslengte van peuters).
Er is in of in de nabijheid van de ruimte warm en koud stromend water beschikbaar.
Aanbevelingen:
Bij voorkeur zijn de wachtruimte en de boxenkamer gescheiden, ze kunnen echter ook in één ruimte
worden gesitueerd.
Bij gescheiden ruimtes geldt dat voor beide een vloeroppervlak van ruim 40 m² wenselijk is.
Bij het verzorgen van beide functies in één ruimte bedraagt de gewenste oppervlakte 50 m² of meer.
Wanneer er sprake is van een aparte wachtruimte en/of speelruimte moet deze zichtbaar zijn vanuit
de boxenkamer.
-

Sanitaire voorzieningen.
Eisen:
Er is een toilet dat zowel voor volwassenen als peuters geschikt is, of er is een volwassenen- en
separaat een peutertoilet.
Er is in of gelijk naast het toilet gelegenheid om de handen te wassen.
Aanbevelingen:
Een peutertoilet heeft bij voorkeur de toegangsdeur in de boxen-/wachtkamer.
Een toilet voor volwassenen is in principe via de hal of boxen-/wachtkamer bereikbaar.
Spreekkamer arts
Eisen:
De minimaal benodigde oppervlakte bedraagt ongeveer 12 m².
Er is een afstand van 5 meter beschikbaar voor het doen van het visus-onderzoek, of indien dit niet
realiseerbaar is een afstand van ruim drie meter waarbij de zogenoemde ‘drie-meter visuskaart’ kan
worden gebruikt. Voor genoemde afmetingen geldt dat de afstand ‘van muur tot muur’ meer is,
rekening houdend met de plaats die personen en materialen innemen.
Er is voldoende vrije ruimte (ongeveer 5 meter) voor het observeren van de motoriek van peuters.
-

In de spreekkamer zijn de volgende voorzieningen:
* een werkplek voor de consultatiebureau-arts. Deze werkplek is voorzien van een
onderzoekskussen van 100 bij 60 centimeter;
* een wastafel met warm en koud stromend water;
* een veilige opbergmogelijkheid voor het inentingsmateriaal;
* een koelkast of een koelbox voor de entvloeistoffen;
* een opbergmogelijkheid voor voorlichtingsmateriaal en voor het werkmateriaal van de arts;
* twee stoelen voor de ouders;
* een speelplek voor de kinderen, met in ieder geval een tafeltje en een stoeltje.
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Aanbevelingen:
Het gewenste oppervlak bedraagt 24 m².
De koelkast is middels een vaste verbinding of moeilijk bereikbaar stopcontact op het lichtnet
aangesloten. Dit ter voorkoming van onnodig uitschakelen van de koelkast, en dus vaccinverlies. Er
is in de ruimte minimaal nog een stopcontact voor ander gebruik.
Spreekkamer JGZ-verpleegkundige
De eisen voor de spreekkamer van de JGZ-verpleegkundige zijn nagenoeg gelijk aan die van de
spreekkamer van de consultatiebureau-arts. Daar waar door de JGZ-verpleegkundige geen visusonderzoek en/of motoriek-onderzoek worden gedaan vervallen de daarvoor geldende afstandseisen. De
spreekkamer kan in dat geval kleiner zijn.
Keuken/pantry
Eisen:
De minimale oppervlakte bedraagt 4 m².
De ruimte is heeft de volgende voorzieningen:
* een aanrecht met spoelbak en warm en koud stromend water;
* apparatuur en serviesgoed voor het maken van koffie en thee;
* indien er geen aparte ‘werkkast’ is, is er opslagruimte voor schoonmaakmiddelen.
Aanbevelingen:
* een mogelijkheid om een zuigfles te verwarmen;
* een koelkast voor het bewaren van levensmiddelen.

Speelgoed
Een apart onderwerp bij de inrichting van consultatiebureau-ruimtes is het speelgoed.
Speelgoed op het CB heeft een viertal functies:
het heeft een voorbeeld-functie in de voorlichting over goed en veilig speelgoed;
het is er om het verblijf en het wachten voor de kinderen te veraangenamen;
het wordt gebruikt om kinderen mee af te leiden (bijvoorbeeld bij het wegen en meten);
het spel en het gebruik van het speelgoed door het kind is onderdeel van de observatie door de arts
en verpleegkundige.
Het
-

speelgoed op een consultatiebureau moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
het is veilig voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
het is niet gemaakt van zacht PVC;
het is goed schoon te maken.

De kosten voor het noodzakelijk speelgoed bedragen ongeveer ? per cb-lokatie, voor het aanvullend
speelgoed is dat ongeveer ? .
Vanwege slijtage, zoek raken en diefstal is het raadzaam om voor speelgoed een afschrijvingstermijn van
drie jaar te rekenen.
De volgende lijst is een aanbeveling van aan te schaffen speelgoedartikelen ten behoeve van de diverse
ruimtes in het consultatiebureau. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen wat er in ieder geval moet
zijn en wat een goede aanvulling kan zijn.

Ruimte

Noodzakelijk speelgoed

Aanvullend speelgoed
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Spreekkamer arts

voor peuter 1 - 3 jaar een
symmetrische puzzel.

voor de zuigeling een tuimelaar of
rammelaar

voor peuter 2 - 4 jaar een
asymmetrische puzzel

bouwblokken

een dokterskoffer
(bv. van het merk Fischer Price)

houten treintje

telefoon met draaischijf
houten blokken

kleurplaten met kleurpotloden

sorteerdoos, 4 of 5 soorten vormen

theeservies

boekje

pop + poppenbedje

zachte bal
Spreekkamer
verpleegkundige

voor de zuigeling een
muziekduikelaar of wiebelclown

telefoon

voor peuter 1 - 4 jaar een
symmetrische puzzel

dokterskoffer

bouwblokken
(bv. van het merk Lego - Duplo)

stapelbekers

sorteerbeest of sorteerhuis
makkelijk boekje
moeilijk boekje
Werkgedeelte
cb-assisente

piepbeestje (bv. Nijntje-piep)

Boxenkamer/
wachtruimte

boekjes (diverse leeftijden)

rammelaar

puzzels

zachte bal

loopfiets

trekbeest

poppenwagen

driewieler + bak

pop

tractor + aanhanger

dieren of -boerderij (bv. van Duplo)

poppen-buggy

stapelbekers

gekleurde kunststof schakels

bouwblokken
garage + autootjes
(bv. van het merk Fischer Price)

KIJKLIJST VOOR CB-RUIMTEN VOLGENS RICHTLIJNEN VAN STICHTING CONSUMENT EN
VEILIGHEID

1.

De buitendeur kan door een klein kind niet alleen worden opengemaakt.
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Ja

Nee





2.

Het glas in deuren of glazen wanden dat zich beneden de 1.40 meter bevindt,
is van veiligheidsglas (=gehard glas).





3.

De deurknoppen en handgrepen hebben ronde vormen.





4.

Op de binnendeuren zijn deurbuffers aangebracht (om beknelling te
voorkomen.





5.

Ramen zijn beveiligd met een raamkiersluiter.





6.

De muren zijn glad afgewerkt (ruw materiaal zoals granol kan lelijke
schaafwonden veroorzaken).





7.

De stopcontacten zijn kinderveilig, afgeschermd met afdekplaatjes of bevinden
zich op tenminste 1.50 meter hoogte.





8.

Kasten of stellingen waaraan een kind zich kan optrekken zijn in de muur
verankerd.





9.

Het meubilair heeft afgeronde hoeken.





10.

Er staat geen meubilair in de looppaden.





11.

Scherpe hoeken van radiatoren of vensterbanken zijn voorzien van
beschermhoekjes.





12.

In de aan-/uitkleedboxen liggen aankleedkussens met een stevige opstaande
rand.





13.

De vloerbedekking bestaat uit materiaal dat:
• goed schoon te maken is;
• stroef is;
• niet allergeen is.









14.

De vloer is vrij van losliggende kleden.





15.

De binnendrempel is max. 12 mm hoog (liefst geen drempels).





16.

Schoonmaakmiddelen, medicijnen en andere giftige stoffen zijn buiten bereik
van kinderen opgeborgen (denk aan toiletruimten).





17.

Injectiemateriaal staat op een voor kinderen onbereikbare plaats.





18.

In de CB-ruimten staan geen giftige of stekelige planten. De aanwezige planten 
staan buiten bereik van kinderen.



19.

De ruimten worden elke dag geventileerd.





20.

De heetwater-kraan is voor kinderen onbereikbaar.





21.

Het koffiezetapparaat heeft geen loshangende snoeren en staat op een voor
kinderen onbereikbare plaats.





22.

Het aanwezige speelgoed:
• heeft een doorsnede van min. 3 cm;
• heeft geen langwerpige, scherpe of uitstekende delen;
• is afwasbaar/wasbaar en wordt regelmatig schoongemaakt;
• is vrij van allergeen materiaal;
• is geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.
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23.

24.

De aanwezige kinderbox:
• heeft een hoogte van 60 cm;
• heeft een sluitmechanisme dat niet door een kind kan worden geopend;
• heeft spijlen met een afstand van 6 - 7,5 cm;
• is van glad splintervrij hout;
• heeft geen scherpe hoeken of randen;
• is vrij van allergeen materiaal;
• is vrij van speelgoed waarop een kind kan gaan staan en uit de box kan
klimmen.
Er is een volledig gevulde EHBO-doos aanwezig (deze staat op een plaats
buiten bereik van kinderen).
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