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JGZ E-Innovatiespel

Het JGZ E-Innovatiespel is een variant op het JGZ Richtlijnenspel. Vragen, weetjes en tips over 6 nieuwe 
digitale JGZ-innovaties worden via de Vraag van Vandaag verspreid. Professionals en managers in de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) raken geïnspireerd en maken kennis met de meerwaarde van verschillende 
digitale innovaties in de JGZ-praktijk. Met het E-Innovatiespel wordt praktische kennis, enthousiasme en 
‘e-awareness’ voor digitale innovaties binnen de JGZ vergroot. Zo stimuleren we het breder toepassen van 
bestaande digitale innovaties in de JGZ uitvoeringspraktijk.

Welke JGZ-innovaties zijn uitgelicht?
● Jij en je Gezondheid: doorontwikkeling voor het PGO 5 en 10 jaar (GGD Amsterdam)
● M@ZL app: ontwikkeling en evaluatie van een verzuimapp voor jongeren (Amsterdam UMC & GGD 

Flevoland)
● I-JGZ: Geïntegreerde en gepersonaliseerde e-health voor een gezonde jeugd (TNO)
● Vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren (GGD regio Utrecht)
● Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen (GGD 

Zeeland)  
● GroeiGids app (Ontwikkeld door GroeiGids, een landelijk initiatief van 20 samenwerkende JGZ en GGD 

organisaties)



Jij en Je Gezondheid

In totaal zijn er 8.556 vragen beantwoord,
waarvan 5.792 vragen correct (76%)

>> Lees het nieuwsbericht 

>> Meer informatie

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een werkwijze waarmee de 
JGZ jeugdigen met risicogedrag en (verhoogde kans op) 
sociaal-emotionele en sociaal-medische problemen actief 
opspoort, ondersteunt en zo nodig verwijst naar effectieve 
(preventie)programma’s. JEJG maakt hierbij gebruik van 
korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten. 

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/jij-en-je-gezondheid-brengt-jeugdigen-in-beeld-bij-jeugdgezondheidszorg
https://info.jijenjegezondheid.nl/


M@ZL app

In totaal zijn er 6.092 vragen beantwoord,
waarvan 4.599 vragen correct (80%)

>> Lees het nieuwsbericht

>> Bekijk het promotiefilmpje

>> Bekijk het onderzoeksrapport

M@ZL is een integrale aanpak van ziekteverzuim bij 
jeugdigen op school. Ter ondersteuning van deze 
aanpak, is er een M@ZL app ontwikkeld. De M@ZL app 
dient als middel om de terugkeer naar school te 
bevorderen en leerlingen beter om te laten gaan met 
hun ziekteverzuim.

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/m-zl-app-een-verzuimapp-voor-jongeren
https://www.youtube.com/watch?v=pgL9ZZHTmOw
https://drive.google.com/file/d/1zkHDyvQvW6a3bpH7pas5_zWvksDIywPG/view?usp=sharing


I-JGZ

In totaal zijn er 7.203 vragen beantwoord,
waarvan 4.233 vragen correct (71%)

>> Lees het nieuwsbericht 

>> Lees meer over het I-JGZ programma

I-JGZ: Geïntegreerde en gepersonaliseerde e-health voor 
een gezonde jeugd. Het is belangrijk om bestaande 
eHealthdiensten in de JGZ te integreren en daarmee 
personalisatie te verhogen (‘ik als gebruiker centraal’). In 
het I-JGZ programma zijn verschillende eHealth diensten 
opgenomen, bijvoorbeeld Do it yourself (DIY) van Wiechen 
en de Slimme richtlijnmodule. 

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/i-jgz-geintegreerde-en-gepersonaliseerde-e-health-voor-een-gezonde-jeugd
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/i-jgz-geintegreerde-en-gepersonaliseerde-digitale-innovaties-voor-gezonde-jeugd/


Vlogs

In totaal zijn er 7.820  vragen beantwoord,
waarvan 6.770  vragen correct (88%)

>> Lees het nieuwsbericht

>> Bekijk de flowchart

>> Bekijk het stappenplan 

>> Artikel Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

Vlogs kunnen als methode ingezet worden om gezond gedrag 
en leefstijl van jongeren te stimuleren. Veel jongeren hebben 
vragen en problemen over hun gezondheid en welzijn. Omdat 
YouTube video’s en vlogs enorm populair zijn onder deze 
doelgroep, ontstond vanuit de JGZ de vraag of, en zo ja op 
welke manier, influencers en hun video’s kunnen worden 
ingezet bij campagnes rondom leefstijl. Met als doel jongeren 
bewust te maken van hun gezondheid en deze te bevorderen. 
De resultaten uit dit onderzoek biedt kansen voor de JGZ.

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/vlogs-met-gezondheidsboodschap-voor-jongeren
https://assets.ncj.nl/docs/967bf890-7bd2-47bd-858c-36040af16ba2.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/06ca3339-12af-4bbf-b1a7-53b14afd51c9.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/5247c986-9668-42aa-89d9-0a12cd47afad.pdf


Zorgpad E-consulten

In totaal zijn er 7.339 vragen beantwoord,
waarvan 5.741 vragen correct (82%)

>> Lees het nieuwsbericht

>> Bekijk de SPARK

>> Onderzoek Zorgpad e-consulten

Met het zorgpad ‘e-consulten’ reikt de JGZ ouders met 
jonge kinderen, met laag risico op opvoed- en 
opgroeiproblemen die e-consulten een passend vervolg 
vinden, tools aan, om zelf objectief naar de ontwikkeling 
van hun kind en opvoedsituatie te kijken. Op deze 
manier kan de JGZ deze kinderen digitaal monitoren en 
het contact behouden met de groep ouders die met 
minder aandacht en zorg toe kan en wil. De JGZ bepaalt 
samen met de ouders of de ontwikkeling naar 
verwachting verloopt. 

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/zorgpad-e-consulten-in-de-jgz-kan-dat
https://www.spark-methode.nl/
https://www.spark-methode.nl/project-details/?project_id=342


GroeiGids app

In totaal zijn er 6.985 vragen beantwoord,
waarvan 4.010 vragen correct (70%)

>> Lees het nieuwsbericht 

>> Check de tutorial voor professionals

>> Download de GroeiGids app in App Store of 
Google Play store 

De GroeiGids app is een eHealth tool waarmee ouders zelf 
groei en ontwikkeling kunnen bijhouden en toegang 
hebben tot betrouwbare informatie. Deze eHealth tool 
sluit mooi aan bij de flexibilisering van de JGZ en de 
toenemende behoefte aan digitale zorg. Uit onderzoek is 
gebleken dat ouders graag geïnformeerd worden over de 
GroeiGids app door de JGZ. Daarom is het goed dat alle 
JGZ professionals op de hoogte zijn van wat ouders van 
de app kunnen verwachten. 

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/groeigids-app-in-het-jgz-e-innovatiespel
https://groeigids-media.ams3.digitaloceanspaces.com/content/GroeiGids%20app-%20tutorial%20voor%20professionals%201.0.pdf
https://apps.apple.com/us/app/groeigids/id1541607856
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.eaglescience.groeigids


Evaluatie 

Ik heb meer kennis gekregen over 
verschillende digitale innovaties 
voor de JGZ (in %)

Ik heb digitale JGZ innovaties gezien 
die ik voorheen niet kende (in %)

Peiling februari 2021: 
200  respondenten



Evaluatie 

Ik vind het leuk om via de Vraag van 
Vandaag een vraag over een JGZ 
innovatie te ontvangen (in %)

Ik ben mij meer bewust van de 
meerwaarde van digitale innovaties 
binnen de JGZ (in %)

Peiling februari 2021: 
200 respondenten



Evaluatie 
Peiling februari 2021: 
200 respondenten

Ik zou graag vaker via de Vraag van 
Vandaag een vraag over een JGZ 
innovatie willen ontvangen (in %)



Zet het lezen van informatie over JGZ innovaties 
via de Vraag van Vandaag je aan tot een volgende 
stap? (meerdere antwoorden mogelijk)

Informatie bestuderen - 26,5%

Binnen je organisatie het gebruik van de innovatie 
voordragen - 23%

Gebruiken als good practice bij veranderstrategie 
binnen de organisatie - 32% 

Nee, het blijft alleen bij lezen van informatie / maken 
van de vraag - 37%

Anders - 8% 

Peiling februari 2021: 
200 respondenten

Hoe vond je het om via de Vraag van Vandaag 
ook vragen te krijgen over JGZ innovaties? 

A. Leuk om zo meer over deze innovaties te 
weten te komen! 

B. Ik heb liever een vraag over een richtlijn
C. Prima, maar dan als extra vraag ipv een 

vraag over een richtlijn

Vervolg

Peiling februari 2021: 
2346 respondenten



Wil je meer weten? 
.

Neem contact op met:
Aniek van den Braak 
avandenbraak@ncj.nl 

mailto:avandenbraak@ncj.nl

