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Achtergrond 
De Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (BDS JGZ) ondersteunt JGZ-organisaties bij de 
uniforme registratie van de zorg voor het kind. Het betreft hier de jeugdgezondheidszorg 
die wordt geboden in het kader van de Wet publieke gezondheid.  
Voor de registratie van het Basispakket (vanaf 1 januari 2015) wordt de structuur 
toegepast, zoals die daarvoor ook al gold voor de registratie van de onderdelen uit het 
Basistakenpakket (tot en met 31 december 2014). Dat betekent dat wordt geregistreerd in  

- Rubrieken - activiteit gebonden en niet-activiteit gebonden 
- Groepen 
- Elementen 
- Waarden 

Voor een uitgebreide toelichting op deze opbouw wordt verwezen naar de brochure 
Basisdataset JGZ, Achtergrond, structuur en opbouw.  
 
De meeste onderdelen uit het Basistakenpakket (dat een uniform en een maatwerkdeel 
kende en geldt tot 1-1-2015) komen terug in het Basispakket (vanaf 1-1-2015). Een klein 
deel van het  maatwerk is verplaatst naar de Jeugdwet. Dat betekent dat de BDS per 2015 
inhoudelijk nauwelijks hoeft te wijzigen. Nieuw is echter dat op basis van de informatie die 
is verkregen uit individuele contacten, op collectief niveau moet worden geadviseerd - 
zodat dit gebruikt kan worden voor beleidsvorming op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
Derhalve zal in de criteria voor opname in de BDS ook aandacht zijn voor de registratie ten 
behoeve van rapportages.  
 
Uitgangspunten 
● Het is verplicht bij de registratie van gegevens in het DD JGZ gebruik te maken van de 

BDS JGZ, indien de BDS dit ondersteunt . Dat betekent niet dat het ook verplicht is op 1

elk element uit de BDS te registreren. Uitsluitend indien elementen van toepassing zijn 
en daarom moeten worden genoteerd in het DD JGZ, wordt geregistreerd conform de 
eisen die de BDS daaraan stelt.  

● De registratie is primair bedoeld ten behoeve van de zorg voor het individuele kind.  
● Een uitzondering op het hiervoor genoemde uitgangspunt vormt de registratie exclusief 

ten behoeve van rapportages/geaggregeerde gegevens, waarbij eerst is onderzocht  of 
de eventuele extra registratielast en de noodzakelijke extra kosten die daarvoor 
moeten worden gemaakt, in balans zijn met het belang van de rapportage.  

● De registratielast voor de professional wordt zoveel mogelijk beperkt: 
○ Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.  
○ Door keuzelijsten te gebruiken kan de registratietijd voor het typen in 

tekstvelden worden beperkt.  
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● Individuele vragen van vragenlijsten, die enkel gebruikt worden om tot een conclusie te 
komen, dan wel een score te berekenen, worden niet opgenomen in de BDS. Alleen de 
score zelf wordt zo nodig opgenomen in de BDS.  

● Bij het vaststellen van te registreren elementen en waarden, wordt rekening gehouden 
met de geldende JGZ-richtlijn. Teneinde de kwaliteit van werken te vergroten, kunnen 
elementen worden toegevoegd die het volgen van een richtlijn ondersteunen.  

● Individuele vragen/antwoorden van vragenlijsten worden alleen onder voorwaarden in 
de BDS worden opgenomen: 
○ De vragenlijsten dienen als screeningsinstrument en zijn als zodanig evidence 

based en onderdeel van een JGZ-richtlijn.  
○ De desbetreffende vragenlijst wordt door minimaal 30% van de JGZ-organisaties 

gebruikt.  
● Bij wijziging van elementen/waarden,  blijft de historie op de oude elementen/waarden 

in principe behouden. De Redactieraad zal daarom in voorkomende gevallen 
overleggen met softwareleveranciers over de mogelijkheden voor conversie, waarbij 
tevens de gevolgen bij overdracht van gegevens worden meegewogen.  
Opmerking: historie blijft altijd bewaard, maar mogelijk in een tekstveld als vraag & 
antwoord.  

 
Criteria voor opname in de BDS 
 
Element 
● Registratie op een element is noodzakelijk om de ontwikkelingen en de 

gezondheidstoestand van het individuele kind te kunnen volgen. of 
● Registratie op een element is noodzakelijk om rapportages/geaggregeerde gegevens te 

kunnen genereren. of 
● Het element geeft belangrijke informatie over de omgevingsfactoren of de sociale 

determinanten van het probleem.  
 
In figuur 1 zijn bovenstaande elementen weergegeven. De informatie over de 
omgevingsfactoren of de sociale determinanten van het probleem worden daarin echter 
niet apart genoemd, omdat deze elementen worden geregistreerd vanwege hun relevantie 
voor de ontwikkeling en de gezondheidstoestand van het individuele kind.  
 
Figuur 1: Beoordelingskader BDS 
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Waarde 
Waarden (de antwoorden bij de elementen) kunnen worden geregistreerd in de vorm van 
een (meer)keuzelijst, of in een tekstveld.  
Om te kunnen bepalen of een waarde in een (meer)keuzelijst  wordt opgenomen gelden de 
volgende criteria:  

○ Het is van belang dat op/over de desbetreffende waarde kan worden 
gerapporteerd. of 

○ Er is sprake van een belangrijk gezondheidsprobleem met een hoge prevalentie > 
10% of een grote impact. of  

○ De tijd van registratie wordt verkort door te registreren via een (meer)keuzelijst 
ten opzichte van het  registreren in een tekstveld.  

 
Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten van belang:  

○ Om op landelijk niveau uniformiteit in de registratie te kunnen waarborgen, wordt 
de voorkeur gegeven aan (meer)keuzelijsten.  
Om betrouwbare informatie te kunnen genereren moeten de antwoordcategorieën 
voldoen aan de volgende  criteria: 

● Ze moeten elkaar uitsluiten  
● Het zijn overzichtelijke lijsten met maximaal 7 waarden 
● Iedere mogelijke uitkomst moet in een categorie vallen 

○ Voor interpretaties, redenaties, overwegingen wordt de voorkeur gegeven aan vrije 
tekst. 

○ Voor de vermelding van een toelichting bij een element/waarde wordt vrije tekst 
gebruikt.  

○ (Meer)keuzelijsten dienen zo kort mogelijk te zijn.  De mate van detaillering van 
deze lijsten dient in verhouding te staan tot het belang van deze detaillering voor 
de zorg voor het individuele kind. 

○ De waarde “Niet onderzocht” wordt uitsluitend opgenomen, als het nadrukkelijk 
van belang is om dat te weten in het kader van de zorg voor het individuele kind, 
en dus niet voor epidemiologie. 

 
 
In figuur 2 zijn de criteria en de eerste drie uitgangspunten voor de afweging voor het 
gebruik van een (meer)keuzelijst of een tekstveld systematisch weergegeven.  
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Figuur 2: Afwegingskader (meer)keuzelijst of tekstveld 
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