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 Samenvatting 

In opdracht van ZonMw (projectnummer 15600.0006) is in het kader van de nieuwe 

JGZ-richtlijn Huidafwijkingen (2011) een set prestatie-indicatoren ontwikkeld. De 

indicatoren hebben tot doel om in de toekomst het gebruik en de effecten van de 

richtlijn te kunnen monitoren. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de 

indicatoren was de formulering van een beknopte set indicatoren die voor JGZ 

organisaties een beperkte administratieve last met zich mee zou brengen.  

Om zoveel mogelijk draagvlak voor de indicatoren te creëren, zijn JGZ 

medewerkers betrokken bij de ontwikkeling. In twee bijeenkomsten is met een 

werkgroep een set van conceptindicatoren geformuleerd die vervolgens in een 

brede commentaarronde is gevalideerd. Het daadwerkelijk uitvragen van de 

gegevens viel buiten de scoop van dit project. 

De uiteindelijke set bestaat uit drie procesindicatoren. Om deze indicatoren te 

meten, dienen JGZ medewerkers vijf gegevens te registreren rondom de thema’s: 

signalering, verwijzing en follow up. Drie van deze gegevens kunnen op dit moment 

al in de basisdataset van het digitale dossier JGZ geregistreerd worden. Voor twee 

gegevens zou de basisdataset aangepast moeten worden, waarvoor een verzoek 

tot wijziging is ingediend bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Bij de 

beschrijving van de indicatoren staat aangegeven hoe deze aanpassingen eruit 

zouden moeten zien. 
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 1 Inleiding 

In 2009 is in opdracht van ZonMw (projectnummer 156000006) gestart met de 

ontwikkeling van de JGZ richtlijn Huidafwijkingen. Een conceptversie van de richtlijn 

is in februari 2011 vastgesteld, waarna in de periode van februari - juli 2011 een 

proefimplementatie heeft plaatsgevonden. Deze proefimplementatie is geëvalueerd 

en op basis daarvan is de richtlijn bijgesteld.  

In het kader van deze richtlijn heeft ZonMw gevraagd om een set prestatie-

indicatoren te ontwikkelen. Hiermee kunnen in de toekomst het gebruik en de 

effecten van de richtlijn worden gemonitord. Dit kan gedaan worden op 

organisatieniveau en op landelijk niveau. Organisaties krijgen door het gebruik van 

de indicatorenset kwaliteitsinformatie in handen die hen inzicht geeft in de mate 

waarin zij in staat zijn om volgens de richtlijn te werken. Organisaties kunnen 

daarnaast hun eigen prestaties vergelijken met die van andere organisaties en op 

die manier van elkaar leren. Op landelijk niveau wordt via de indicatorenset 

bovendien inzicht verkregen in de mate waarin het hele JGZ veld in staat is om 

volgens de richtlijn te werken.  

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de indicatoren zijn een beperkte 

administratieve last voor JGZ organisaties en de betrokkenheid van het JGZ veld bij 

de ontwikkeling van de indicatoren. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd voor 

toekomstig gebruik van de indicatorenset.  
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 2 Doelstelling 

De doelstelling van het project was de ontwikkeling van een set indicatoren waarbij 

rekening werd gehouden met de volgende zaken: 

 de set heeft een beperkte omvang en is daardoor in de praktijk hanteerbaar; 

 de indicatoren maken zichtbaar hoe de toepassing van de richtlijn verloopt en 

wat de effecten van de richtlijn zijn; 

 de set bestaat uit procesindicatoren en – indien mogelijk – uitkomstindicatoren 

(naar het klassieke onderscheid van Donabedian 1966)
1
; 

 bij de formulering van de indicatoren wordt gebruik gemaakt van het AIRE 

instrument (Appraisal of Indicators through Research and Evaluation, de Koning 

e.a. 2006; Bijlage A); 

 de indicatoren sluiten aan bij de basisdataset van het digitale dossier JGZ; 

 de indicatoren worden gevalideerd via een expertronde.  

Het uittesten van de indicatoren in de praktijk viel buiten de scoop van dit project. 

 

 

                                                      
1 Donabedian onderscheidt structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. Deze indicatoren 

vertegenwoordigen respectievelijk informatie over de beschikbare middelen, informatie over het 

verloop van het zorgproces en informatie over de effecten van het zorgproces. 
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 3 Methode 

De ontwikkeling van de indicatorenset vond plaats in drie fasen. De eerste fase 

bestond uit de voorbereiding op de werkgroepbijeenkomst. De tweede fase bestond 

uit twee werkgroepbijeenkomsten met JGZ-medewerkers. In de laatste fase werden 

conceptindicatoren geformuleerd die werden becommentarieerd door een grote 

groep deskundigen die werkzaam zijn op het terrein van de JGZ. Hieronder wordt 

beschreven welke activiteiten in ieder van de drie fasen zijn uitgevoerd. 

3.1 Fase 1: Voorbereiding op de werkgroepbijeenkomsten 

Deze fase had twee doelen:  

a) het formeren van een werkgroep;  

b) het vaststellen van geschikte indicatoronderwerpen.  

 

Ad a) 

Voor het formeren van een werkgroep vond werving plaats onder personen 

waarmee TNO contact had gehad in het kader van de ontwikkeling van de 

richtlijntekst. De werkgroep bestond uiteindelijk uit twee jeugdartsen 0-4 jaar, een 

jeugdarts 4-19 jaar, een verpleegkundig specialist 0-4 jaar en een doktersassistent. 

De werkgroepleden ontvingen een financiële compensatie voor hun bijdrage.  

 

Ad b) 

Om te komen tot de belangrijkste onderwerpen voor de indicatoren is de 

conceptversie van de richtlijn als uitgangspunt genomen. In overleg met de 

samenstellers van de richtlijn zijn 27 meetbare kernadviezen uit de richtlijn 

vastgesteld. Hiervoor heeft TNO 27 conceptindicatoren geformuleerd die als 

uitgangspunt dienden voor de discussie met de werkgroep. Deze 

conceptindicatoren zijn samen met de conceptrichtlijn en de samenvatting van de 

richtlijn van te voren toegestuurd aan de werkgroepleden ter voorbereiding op de 

werkbijeenkomst.  

3.2 Fase 2: Werkgroepbijeenkomsten 

Het doel van deze fase was samen met de werkgroep te komen tot een 

afgebakende set conceptindicatoren. Hiertoe werden twee bijeenkomsten van elk 

een dagdeel georganiseerd. In deze bijeenkomsten werd gebrainstormd over de 

voorgestelde conceptindicatoren en hun relatie tot de kwaliteit van zorg. Een 

belangrijk aandachtspunt in de discussie was het verbeterpotentieel voor JGZ-

organisaties: in welke mate wordt het advies momenteel al in de praktijk gebracht? 

Een advies dat op dit moment nog maar in beperkte mate wordt opgevolgd, heeft 

een groot verbeterpotentieel.  

Een ander belangrijk aandachtspunt in de discussie was de registratie van 

gegevens: in welke mate wordt het advies uit de richtlijn op dit moment 

geregistreerd in het digitaal dossier JGZ? Conform de opdracht diende met de 

indicatoren zoveel mogelijk aangesloten te worden bij wat momenteel geregistreerd 

wordt in de basisdataset. De laatste versie van de BDS (versie 3.1) vormde 

hiervoor het uitgangspunt. Indien een indicator belangrijk gevonden werd maar 

registratie op dit moment nog niet mogelijk is in de BDS, is dit expliciet beschreven 

en een voorstel gedaan voor een aanpassing van de BDS. 
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 Op basis van de discussie tijdens de twee werkbijeenkomsten is een nieuwe set 

van zes conceptindicatoren rondom vier thema’s geformuleerd: advies/voorlichting, 

signalering, verwijzing en follow up.  

3.3 Fase 3: Commentaarronde experts 

Deze fase had twee doelen:  

a) Het toetsen van de indicatoren bij een bredere groep deskundigen en het 

verwerken van het commentaar;  

b) Het beschrijven van een definitieve set indicatoren aan de hand van 

factsheets. 

 

Ad a)  

De concept indicatoren zijn ter commentaar voorgelegd aan een brede groep van 

21 referenten uit het JGZ werkveld. Dit betrof JGZ-medewerkers (jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen) en medewerkers van relevante beleidsinstellingen (zoals 

VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en medewerkers van 

beroepsverenigingen en koepelorganisaties (zoals de AJN, V&VN, GGD Nederland, 

ActiZ). De referenten zijn van te voren geselecteerd en per e-mail aangeschreven 

met de vraag om commentaar te geven op de zes conceptindicatoren. Hiervoor 

kregen zij twee maanden de tijd (in de zomerperiode), waarbij halverwege deze 

periode een reminder werd gestuurd. 

Uiteindelijk hebben 11 personen dit daadwerkelijk gedaan. Zij hebben voor iedere 

indicator een score van 1 tot 10 gegeven voor: a) het belang van de indicator voor 

de kwaliteit van zorg; en b) het verbeterpotentieel van de indicator. De scores van 

de 11 referenten zijn verwerkt tot gemiddelde scores. Wanneer een indicator een 

gemiddelde score had die lager was dan 6,0 op één van de twee bovengenoemde 

gebieden, is in overweging genomen of de indicator buiten beschouwing moest 

worden gelaten. Dit was voor geen van de indicatoren het geval. Echter, voor veel 

indicatoren gold dat de scores van de referenten erg uiteen liepen (zie tabel 3). Om 

deze reden is zorgvuldig gekeken naar de motiveringen bij de scores om te zien of 

de indicator juist geïnterpreteerd was. Uiteindelijk zijn drie indicatoren buiten de 

eindset gehouden. Er werden geen nieuwe indicatoren toegevoegd. De drie 

indicatoren zijn buiten de eindset gehouden op basis van het commentaar van de 

referenten. Één van de belangrijkste overwegingen daarbij was dat volgens een 

aantal referenten twee van deze indicatoren (over advisering bij droge huid en 

acne) teveel registratielast voor de JGZ medewerkers zouden opleveren; dit zou 

niet opwegen tegen de winst van informatie. De eindset bestaat daarmee in totaal 

uit drie indicatoren.  
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 Ad b) 

De drie definitieve indicatoren zijn beschreven in zogenaamde factsheets waarin de 

volgende punten worden beschreven: 

a) titel van de indicator;  

b) type indicator (structuur, proces of uitkomst);  

c) beschrijving van de meetgegevens;  

d) rationale (waarom de indicator belangrijk is);  

e) teller en noemer;  

f) toelichting (bijvoorbeeld op het gebruik van bepaalde termen en de wijze van 

interpreteren van meetgegevens);  

g) registratie in de basisdataset van het digitale dossier JGZ en de eventuele 

aanpassingen die daarin nodig zijn. 
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 4 Resultaten 

Hieronder worden de resultaten van de drie ontwikkelfasen beschreven. Allereerst 

is dat de eerste set van 27 conceptindicatoren die door TNO is geformuleerd (fase 

1). Dit is de set die het uitgangspunt vormde voor de discussie met de werkgroep. 

De 27 conceptindicatoren worden in tabel 1 gepresenteerd. Vervolgens wordt in 

tabel 2 de tweede set van zes conceptindicatoren besproken. Dit is de set zoals die 

is geformuleerd door de werkgroep (fase 2) en zoals die voor commentaar is 

toegestuurd aan 21 deskundigen. In tabel 3 wordt per conceptindicator de 

gemiddelde score van de 11 referenten weergegeven (fase 3). Daarnaast wordt in 

deze tabel ook aangegeven of de indicator in de eindset is opgenomen. Tot slot 

wordt voor alle definitieve indicatoren een factsheet gepresenteerd. In totaal zijn er 

drie indicatoren in de eindset opgenomen en zijn er dus drie factsheets met een 

indicator geformuleerd.  

 

Tabel 1: Eerste set conceptindicatoren  

 Thema Nr Advies uit de richtlijn (concept maart 2011) Conceptindicator 

Advies 1 De rol van de JGZ in preventie van huidafwijkingen ligt 

vooral in het geven van voorlichting en advies over 

huidverzorging en zonbescherming.  

Advisering over de volgende onderwerpen vindt plaats op 

vraag van de ouder of de jeugdige, maar kan ook ingezet 

worden als de inspectie en/of palpatie van de huid daar 

aanleiding toe geeft: 

- gebruik smeerproducten 

- wassen en baden 

- zonbescherming 

- middelen bij een droge huid 

- zinkoxide 

- lokale corticosteroïden (soorten corticosteroïden, 

bijwerkingen, corticofobie). 

% ouders dat voorlichting heeft 

gekregen over huidverzorging en 

zonbescherming. 

Advies 2 Er zijn veel huidafwijkingen die niet in aanmerking komen 

voor actieve opsporing, maar waarover ouders/jeugdigen 

wel veel vragen hebben. Deze afwijkingen zijn veelal vrij 

onschuldig en zelflimiterend van aard, zoals 

luierdermatitis (luieruitslag), maar behoeven in een aantal 

gevallen wel behandeling.  

Andere afwijkingen, zoals eczeem, hebben een chronisch, 

intermitterend beloop. De JGZ kan een ondersteunende 

rol spelen in de behandeling van deze aandoeningen. 

% kinderen met een onschuldige 

huidaandoening of een chronische 

huidaandoening met een 

intermitterend beloop (zoals 

eczeem) dat hierover advies heeft 

gekregen (t.o.v. alle kinderen met 

een onschuldige huidaandoening of 

een chronische huidaandoening met 

een intermitterend beloop). 

Advies 3 Vragen naar zon mijdend gedrag bij ernstig vitamine D-

tekort. 

% kinderen met een getinte of 

donkere huid dat advies heeft 

gekregen over vitamine D (t.o.v. alle 

kinderen met een getinte of donkere 

huid) 
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 Signalering 4 Bij 2 wk: 

Inspectie gehele huid: 

- aarbeivlekken 

- midline laesies. 

 

% kinderen waarbij bij het 

huisbezoek op de leeftijd van 2 

weken een aarbeivlek is 

gesignaleerd. 

Signalering 5 % kinderen waarbij bij het 

huisbezoek op de leeftijd van 2 

weken een midline laesie is 

gesignaleerd. 

Signalering 6 Bij 4 wk: 

Inspectie gehele huid: 

- aangeboren moedervlekken 

- café-au-lait vlekken 

- aarbeivlekken 

- vaatmalformaties 

- midline laesies 

 

% kinderen van 4 weken waarbij 

één of meerdere aangeboren 

moedervlekken zijn gesignaleerd. 

Signalering 7 % kinderen van 4 weken waarbij 

één of meerdere café-au-lait vlekken 

zijn gesignaleerd. 

Signalering 8 % kinderen van 4 weken waarbij 

een aarbeivlek is gesignaleerd. 

Signalering 9 % kinderen van 4 weken waarbij 

een vaatmalformatie is 

gesignaleerd. 

Signalering 10 % kinderen van 4 weken waarbij 

een midline laesie is gesignaleerd. 

Signalering 11 Bij 6-8 wk: 

Inspectie gehele huid: 

- aarbeivlekken 

% kinderen van 6-8 weken waarbij 

een aarbeivlek is gesignaleerd. 

Signalering 12 Bij 11 maanden of 14 maanden: 

Inspectie gehele huid: 

- aangeboren moedervlekken 

- café-au-lait vlekken 

 

% kinderen van 11 of 14 maanden 

waarbij één of meerdere 

aangeboren moedervlekken zijn 

gesignaleerd. 

Signalering 13 % kinderen van 11 of 14 maanden 

waarbij één of meerdere café-au-lait 

vlekken zijn gesignaleerd. 

Signalering 14 Bij 3 jaar en 9 maanden: 

Inspectie gehele huid: 

- café-au-lait vlekken 

% kinderen van 3 jaar en 9 

maanden waarbij één of meerdere 

café-au-lait vlekken zijn 

gesignaleerd. 

Signalering 15 Bij kinderen die op jongere leeftijd niet door de JGZ zijn 

gezien (bijv. door verhuizing vanuit het buitenland) dient 

actieve opsporing van de huidafwijkingen alsnog aandacht 

te krijgen. 

% kinderen van 4 jaar en ouder die 

niet eerder door de JGZ zijn gezien, 

waarbij aarbeivlekken, café-au-lait 

vlekken, aangeboren 

moedervlekken, vaatmalformaties of 

een midline laesie is gesignaleerd 

(t.o.v. alle kinderen van 4 jaar en 

ouder die niet eerder door de JGZ 

gezien zijn). 

Signalering 16 Constitutioneel eczeem (CE) is een voorbeeld van een 

inflammatoire huidziekte waarbij verschillen tussen 

donkere en lichte huidtypes zich manifesteren. Het is 

belangrijk dat de JGZ-medewerker goed navraagt hoe de 

verzorging van de huid plaatsvindt. 

% kinderen met een getinte of 

donkere huid waarbij constitutioneel 

eczeem is gesignaleerd (t.o.v. alle 

kinderen met een getinte of donkere 

huid die door de JGZ zijn gezien). 



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2011.047 | November 2011  11 / 22  

 Signalering 17 Pigmentatie is voor veel niet-westerse ouders en kinderen 

een belangrijk onderdeel is van hun identiteit. Hierdoor 

kunnen ook schijnbaar triviale en voor het westerse oog 

nauwelijks zichtbare afwijkingen aanleiding vormen tot 

zorgen en een medische hulpvraag. 

% kinderen met een getinte of 

donkere huid waarbij 

pigmentafwijkingen zijn 

gesignaleerd (t.o.v. alle kinderen 

met een getinte of donkere huid die 

door de JGZ zijn gezien). 

Diagnostiek 18 De JGZ dient de huidafwijkingen te beschrijven aan de 

hand van:  

1. de anamnese (specifiek over de huidafwijking + 

algemene toestand van het kind) 

2. het lichamelijk onderzoek (een beschrijving van de 

huidafwijking zelf). 

% gesignaleerde huidafwijkingen dat 

volledig is beschreven. 

Diagnostiek 19 Digitale stroomschema's kunnen worden gebruikt als 

hulpmiddel bij de beoordeling van huidafwijkingen. De 

stroomschema's gaan uit van de volgende meest 

opvallende kenmerken: lokale verkleuring, roodheid (heeft 

dus overlap met voorgaande) en of het gaat om een 

verhevenheid of bultje. 

% kinderen waarbij een 

huidafwijking is gesignaleerd en de 

digitale stroomschema's zijn 

toegepast (t.o.v. alle kinderen 

waarbij een huidafwijking is 

gesignaleerd). 

Verwijzing 20 Bij een aangeboren moedervlek geldt: 

- verwijzing hangt onder andere af van de grootte, 

gerelateerd aan het lichaamsoppervlak van het kind. 

% kinderen met aangeboren 

moedervlek dat is verwezen (t.o.v. 

alle kinderen met aangeboren 

moedervlekken). 

Verwijzing 21 Bij café-au-lait vlekken geldt: 

- verwijzing hangt af van het aantal en de grootte van de 

café-au-lait vlekken en de leeftijd van het kind. 

% kinderen met café-au-lait vlekken 

dat is verwezen (t.o.v. alle kinderen 

met café-au-lait vlekken). 

Verwijzing 22 Bij aardbeivlekken geldt: 

- verwijzing hangt af van de locatie, het aantal, het 

klinisch aspect, de groeisnelheid en de leeftijd van het 

kind. Afhankelijk van de bevindingen wordt met spoed, 

versneld of regulier verwezen. 

% kinderen met aardbeivlekken dat 

is verwezen (t.o.v. alle kinderen met 

aardbeivlekken). 

Verwijzing 23 Bij vaatmalformaties geldt: 

- verwijzing hangt af van de locatie, het klinisch aspect 

en bijkomende symptomen. 

% kinderen met een 

vaatmalformatie dat is verwezen 

(t.o.v. alle kinderen met een 

vaatmalformatie). 

Verwijzing 24 Bij midline laesies geldt: 

- verwijzing vindt plaats bij alle huidafwijkingen 

(zwelling, putje, verkleuring, beharing, recidiverende 

ontsteking met of zonder uitvloed) die vanaf de 

geboorte aanwezig zijn en gelegen zijn in of juist naast 

de middenlijn van het lichaam (ook aarbeivlekken en 

vaatmalformaties in of juist naast de middenlijn van het 

lichaam vallen hieronder), vanwege de kans op een 

sluitingsdefect (‘open ruggetje’). 

% kinderen met een midline laesie 

dat is verwezen (t.o.v. alle kinderen 

met een midline laesie). 

Follow up 25 Tijdens alle contactmomenten 0-19 jaar vindt follow up 

plaats van vaatmalformaties, d.w.z. het controleren op 

bijkomende symptomen en motorische ontwikkeling, met 

name hypo- of hypertrofie (omvangverschil; indien 

aanwezig ook omvang kwantificeren) van een ledemaat. 

 

% kinderen van 0-19 jaar waarbij 

follow up van een vaatmalformatie 

heeft plaatsgevonden (t.o.v. alle 

kinderen van 0-19 jaar met een 

vaatmalformatie). 
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 Follow up 26 Bij 3 jaar en 9 maanden: 

Follow-up aarbeivlekken: 

inspectie op restafwijkingen 

Follow-up aangeboren moedervlekken: 

inspectie (indien niet verwezen). 

 

% kinderen van 3 jaar en 9 

maanden waarbij follow up van een 

aarbeivlek heeft plaatsgevonden 

(t.o.v. alle kinderen van 3 jaar en 9 

maanden waarbij bij een voorgaand 

bezoek een aardbeivlek 

gesignaleerd werd). 

Follow up 27 % kinderen van 3 jaar en 9 

maanden waarbij follow up van een 

aangeboren moedervlek heeft 

plaatsgevonden (t.o.v. alle kinderen 

van 3 jaar en 9 maanden met 

aangeboren moedervlekken die niet 

verwezen zijn). 

 

 

  



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2011.047 | November 2011  13 / 22  

 Tabel 2: Tweede set conceptindicatoren (het resultaat van de twee werkgroepbijeenkomsten) 

Thema Nr Conceptindicator Waarom belangrijk 

Advies 1 % ouders van kinderen <1 jaar dat 

advies heeft gekregen i.v.m. een 

droge huid (t.o.v. alle kinderen <1 

jaar met een droge huid die door 

de JGZ zijn gezien). 

Een droge huid komt veel voor bij kinderen. Bij 

heel jonge kinderen is het van belang dat de 

ouders goede voorlichting krijgen over de 

verzorging van de huid. Op die manier kan 

ongemak en verergering worden voorkomen. 

Advies 2 % ouders en/of kinderen van 0-19 

jaar dat advies heeft gekregen 

i.v.m. acne (t.o.v. alle kinderen 

van 0-19 jaar met acne die de 

JGZ heeft gezien). 

Een actieve begeleiding van (de behandeling van) 

acne door de JGZ zal voor het kind veel 

(psychologische) gezondheidswinst opleveren. 

Deze indicator is uitsluitend van toepassing op 

kinderen in het voortgezet onderwijs. 

Signalering 3 % kinderen van 4 wk waarbij één 

of meerdere aangeboren 

moedervlekken, café-au-lait 

vlekken, aarbeivlekken, midline 

laesies of vaatmalformaties zijn 

gesignaleerd (t.o.v. alle kinderen 

van 4 weken die door de JGZ zijn 

gezien). 

Het doel van actieve opsporing is veelal het 

vroegtijdig onderkennen van onderliggende 

aandoeningen. 

Signalering 4 % kinderen met een getinte of 

donkere huid waarbij 

constitutioneel eczeem is 

gesignaleerd (t.o.v. alle kinderen 

met een getinte of donkere huid 

die door de JGZ zijn gezien). 

Huidziekten manifesteren zich vaak anders op 

een gepigmenteerde huid dan op een blanke huid. 

Ook kunnen gewoontes in verzorging bepaalde 

huidafwijkingen doen ontstaan of bijdragen aan de 

uitingsvorm. 

Verwijzing 5 % kinderen dat is verwezen i.v.m. 

aangeboren moedervlekken, café-

au-lait vlekken, aarbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline 

laesies (t.o.v. alle kinderen waarbij 

aangeboren moedervlekken, café-

au-lait vlekken, aardbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline 

laesies zijn gesignaleerd). 

Verwijzing bij aangeboren moedervlekken, café-

au-lait vlekken, aarbeivlekken, vaatmalformaties 

en midline laesies is van belang wanneer deze 

huidaandoeningen aan bepaalde criteria voldoen. 

Wanneer geen verwijzing plaatsvindt terwijl aan 

de verwijscriteria wordt voldaan, kan dat een 

gezondheidsgevaar voor het kind opleveren. De 

verwijscriteria zijn in de richtlijn uitgebreid 

beschreven. 

Follow up 6 % kinderen waarbij in groep 2 (5/6 

jaar) follow up heeft 

plaatsgevonden van een 

aangeboren moedervlek, 

aarbeivlek of café-au-lait vlekken 

(t.o.v. alle kinderen die bij het 

contactmoment rond het 4de jaar 

een aangeboren moedervlek, 

aarbeivlek of café-au-lait vlekken 

hadden). 

Follow up is van belang voor de aandoeningen die 

actieve opsporing behoeven, maar die (nog) niet 

voldeden aan de verwijscriteria. Door actieve 

follow up kan worden gesignaleerd dat een 

huidaandoening over een bepaalde periode 

verergert en alsnog verwijzing behoeft. 

 



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2011.047 | November 2011  14 / 22  

 Tabel 3: Gemiddelde scores en het minimum en maximum per indicator van de 11 

referenten. 

Thema Nr Conceptindicator Relatie 

met 

kwaliteit 

Verbeter-

potentieel 

In definitieve set 

Advies 1 % ouders van kinderen <1 jaar dat 

advies heeft gekregen i.v.m. een 

droge huid (t.o.v. alle kinderen <1 

jaar met een droge huid die door de 

JGZ zijn gezien). 

7,5 

(1-10) 

6,9 

(1-10) 

Nee. Ondanks hoog 

verbeterpotentieel 

volgens veel referenten, 

vraagt dit een 

aanpassing in de BDS 

en levert het extra 

registratielast op voor 

JGZ-medewerkers die 

volgens sommige 

referenten onwenselijk 

is. 

Advies 2 % ouders en/of kinderen van 0-19 

jaar dat advies heeft gekregen i.v.m. 

acne (t.o.v. alle kinderen van 0-19 

jaar met acne die de JGZ heeft 

gezien). 

7,0 

(4-10) 

7,1 

(5-9) 

Nee. Veel respondenten 

denken dat de huisarts 

hier een grotere rol 

speelt dan de JGZ; de 

JGZ ziet het kind vrij 

weinig. Het is overigens 

onduidelijk of de 

referenten vinden dat dit 

zo moet blijven. 

Signalering 3 % kinderen van 4 wk waarbij één of 

meerdere aangeboren 

moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, midline laesies of 

vaatmalformaties zijn gesignaleerd 

(t.o.v. alle kinderen van 4 weken die 

door de JGZ zijn gezien). 

8,3 

(7-10) 

6,3 

(2-10) 

Ja 

Signalering 4 % kinderen met een getinte of 

donkere huid waarbij constitutioneel 

eczeem is gesignaleerd (t.o.v. alle 

kinderen met een getinte of donkere 

huid die door de JGZ zijn gezien). 

8,4 

(7-10) 

7,3 

(4-10) 

Nee. Dit vraagt 

aanpassing in de BDS 

met een politiek beladen 

onderwerp (getinte huid) 

en geeft daarnaast extra 

registratielast die 

volgens sommige 

referenten onwenselijk 

is. 

Verwijzing 5 % kinderen dat is verwezen i.v.m. 

aangeboren moedervlekken, café-au-

lait vlekken, aarbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline laesies 

(t.o.v. alle kinderen waarbij 

aangeboren moedervlekken, café-au-

lait vlekken, aarbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline laesies 

zijn gesignaleerd). 

9,0 

(8-10) 

7,6 

(4-9) 

Ja 
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 Follow up 6 % kinderen waarbij in groep 2 (5/6 

jaar) follow up heeft plaatsgevonden 

van een aangeboren moedervlek, 

aarbeivlek of café-au-lait vlekken 

(t.o.v. alle kinderen die bij het 

contactmoment rond het 4de jaar een 

aangeboren moedervlek, aarbeivlek 

of café-au-lait vlekken hadden). 

8,4 

(7-10) 

7,8 

(4-10) 

Ja 
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 Hieronder worden de factsheets met de drie definitieve indicatoren beschreven.  

 

1. Signalering  

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving % kinderen van 4 weken waarbij één of meerdere 

aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, midline laesies of vaatmalformaties zijn 

gesignaleerd (t.o.v. alle kinderen van 4 weken die door de 

JGZ zijn gezien). 

Rationale De signalering van huidafwijkingen vindt in de JGZ op 

verschillende manieren plaats. Allereerst zijn er enkele 

huidafwijkingen die in aanmerking komen voor een actieve 

opsporing en verwijzing vanwege een eventuele 

onderliggende aandoening (bijvoorbeeld opsporing van 

neurofibromatosis type I door gericht te zoeken naar 

kinderen met meerdere café-au-lait vlekken). Het gaat om 

de volgende vijf huidaandoeningen: aangeboren 

moedervlekken, café-au-lait vlekken, aarbeivlekken, midline 

laesies en vaatmalformaties. Een actieve opsporing wil 

zeggen dat bij alle kinderen op vaste leeftijdsmomenten 

gezocht wordt naar tekenen van de betreffende 

huidafwijking. In de richtlijn wordt per contactmoment 

aangegeven naar welke van deze vijf huidaandoeningen 

expliciet gekeken dient te worden.  

Daarnaast zijn er veel huidafwijkingen die niet in 

aanmerking komen voor actieve opsporing en/ of 

verwijzing, maar die bij algemene inspectie gezien worden 

of waar ouders/jeugdigen vragen over hebben. 

Teller en noemer Teller: aantal kinderen van 4 weken waarbij één of 

meerdere aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, midline laesies of vaatmalformaties zijn 

gesignaleerd. 

Noemer: totale aantal kinderen van 4 weken dat door de 

JGZ is gezien. 

Toelichting In de richtlijn worden de vijf huidaandoeningen waarvoor 

actieve opsporing vereist is, uitvoerig beschreven. Bij deze 

huidaandoeningen wordt ook aangegeven wanneer 

verwijzing aan de orde is. 

Registratie in de BDS De aanwezigheid van een aangeboren moedervlek, café-

au-lait vlek en aarbeivlek kan in de BDS worden 

geregistreerd bij Huid/haar/nagels > Bijzonderheden 

huid/haar/nagels (keuzelijst: naevus, café au lait , 

aarbeivlek). 

Voor de indicator is de volgende aanpassing in de BDS 

nodig: 

Huid/haar/nagels > Bijzonderheden huid/haar/nagels 

(keuzelijst). Toevoegen: midline laesie, vaatmalformatie.  
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 2. Verwijzing  

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving % kinderen dat is verwezen i.v.m. aangeboren 

moedervlekken, café-au-lait vlekken, aarbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline laesies (t.o.v. alle kinderen 

waarbij aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, vaatmalformaties of midline laesies zijn 

gesignaleerd die voldoen aan de verwijscriteria). 

Rationale Verwijzing bij aangeboren moedervlekken, café-au-lait 

vlekken, aarbeivlekken, vaatmalformaties en midline laesies 

is van belang wanneer deze huidaandoeningen aan 

bepaalde criteria voldoen. Wanneer geen verwijzing 

plaatsvindt terwijl aan de verwijscriteria wordt voldaan, kan 

dat een gezondheidsgevaar voor het kind opleveren.  

Teller en noemer Teller: aantal kinderen die zijn verwezen i.v.m. aangeboren 

moedervlekken, café-au-lait vlekken, aarbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline laesies 

Noemer: totaal aantal kinderen waarbij aangeboren 

moedervlekken, café-au-lait vlekken, aarbeivlekken, 

vaatmalformaties of midline laesies zijn gesignaleerd die 

voldoen aan de verwijscriteria. 

Toelichting De verwijscriteria zijn in de richtlijn uitgebreid beschreven. 

Registratie in de 

BDS 

De aanwezigheid van een aangeboren moedervlek, café-

au-lait vlek en aarbeivlek kan in de BDS worden 

geregistreerd bij Huid/haar/nagels > Bijzonderheden 

huid/haar/nagels (keuzelijst: naevus, café au lait, 

hemangioom). 

Voor de indicator zijn de volgende aanpassingen in de BDS 

nodig: 

Huid/haar/nagels > Bijzonderheden huid/haar/nagels 

(keuzelijst). Toevoegen: midline laesie, vaatmalformatie. 

T.a.v. de keuzelijst:  

1. bij naevus. Toevoegen een keuzelijst met:  

- kleiner dan kinderhand + familiair voorkomen 

melanoom of onrustig aspect of klachten 

- groter dan kinderhand 

2. bij café  au lait. Toevoegen een keuzelijst met: 

- aantal ≥2 + symptomen van neurofibromatose 1 of 

positieve familieanamnese 

- grootte >10 cm 

- aantal ≥6 + grootte ≥0,5 cm (jonger dan 10 jaar) 

 - aantal ≥6 + grootte ≥1,5 cm (ouder dan 10 jaar) 

3. bij hemangioom. Toevoegen een keuzelijst met:  

- ulceratie 

- (dreigende) directe belemmering orgaanfunctie + locatie 

bij oog, oor, neus, mond, luchtwegen, plasbuis of anus  

- snel groeiend 

- locatie in gelaat, baardgebied, centrum hals, onderste 

deel rug, luiergebied + (dreigende) directe 

belemmering orgaanfunctie of in midline. 

- locatie in/bij plooien 
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 - aantal >4 

- onvolledige regressie voor 4e verjaardag 

4. bij vaatmalformatie. Toevoegen een keuzelijst met:  

- gelaat, trigeminusgebied, in of juist naast middenlijn 

- vlekkerig, asymmetrisch, netwerkvormig 

- hypo- of hypertrofie ledemaat 

5. bij midline laesie. Toevoegen een keuzelijst met:  

-vanaf geboorte aanwezig 

 

Algemene opmerking t.a.v. de BDS: 

Het taalgebruik in de BDS stemt niet altijd overeen met de 

woordkeuze in de richtlijn. In de richtlijn worden de termen 

aarbeivlek en aangeboren moedervlek gebruikt, terwijl in de 

BDS de termen hemangioom en congenitale naevus 

worden gebruikt. Het verdient aanbeveling de termen uit de 

richtlijn in de BDS over te nemen. 

 

3. Follow up  

Type indicator Procesindicator 

Beschrijving % kinderen waarbij in groep 2 (5/6 jaar) follow up heeft 

plaatsgevonden door de JGZ van een aangeboren 

moedervlek, aarbeivlek of café-au-lait vlekken (t.o.v. alle 

kinderen die bij het contactmoment rond het 4de jaar een 

aangeboren moedervlek, aarbeivlek of café-au-lait vlekken 

hadden). 

Rationale Follow up is van belang voor de aandoeningen die actieve 

opsporing behoeven, maar die (nog) niet voldeden aan de 

verwijscriteria. Door actieve follow up kan worden 

gesignaleerd dat een huidaandoening over een bepaalde 

periode verergert en alsnog verwijzing behoeft. Bij de 

overgang van de JGZ 0-4 jaar naar de JGZ 4-19 jaar is het 

voor de JGZ extra van belang om alert te zijn op follow up. 

Teller en noemer Teller: aantal kinderen waarbij in groep 2 (5/6 jaar) follow 

up heeft plaatsgevonden door de JGZ van een aangeboren 

moedervlek, aarbeivlek of café-au-lait vlekken 

Noemer: totaal aantal kinderen dat bij het contactmoment 

rond het 4de jaar een aangeboren moedervlek, aarbeivlek 

of café-au-lait vlekken had. 

Toelichting  

Registratie in de BDS De aanwezigheid van een naevus, café-au-lait vlek en 

aarbeivlek kan in de BDS worden geregistreerd bij 

Huid/haar/nagels > Bijzonderheden huid/haar/nagels 

(keuzelijst: naevus, café au lait, aarbeivlek). 

Algemene opmerking t.a.v. de BDS: 

Het taalgebruik in de BDS stemt niet altijd overeen met de 

woordkeuze in de richtlijn. In de richtlijn worden de termen 

aarbeivlek en aangeboren moedervlek gebruikt, terwijl in de 

BDS de termen hemangioom en congenitale naevus 

worden gebruikt. Het verdient aanbeveling de termen uit de 

richtlijn in de BDS over te nemen. 
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 5 Conclusies 

In samenspraak met het veld is een beknopte set van drie indicatoren ontwikkeld 

waarmee JGZ organisaties hun eigen prestaties ten aanzien van het gebruik van de 

JGZ richtlijn Huidafwijkingen kunnen beoordelen. JGZ organisaties kunnen 

daarnaast hun prestaties vergelijken met die van andere organisaties.  

De indicatorenset is voor een belangrijk deel geformuleerd en van commentaar 

voorzien door personen die werkzaam zijn binnen het JGZ werkveld (JGZ-

medewerkers en vertegenwoordigers van relevante beleids-, onderzoeks- en 

koepelorganisaties). Het feit dat bijna de helft van de aangeschreven personen op 

de uitnodiging voor becommentariëring is ingegaan, geeft aan dat verschillende 

deskundigen zich betrokken voelen bij het onderwerp. Hiermee is een belangrijke 

eerste stap gezet voor het creëren van draagvlak voor het gebruik van de 

indicatoren. JGZ organisaties hebben vervolgens de vrijheid om dit instrument naar 

eigen inzicht te gebruiken, tenzij de Inspectie voor de Gezondheidszorg enkele 

indicatoren zal gebruiken voor haar algemeen of thematisch toezicht. 

5.1 Informatie in de indicatorenset 

De indicatoren beperken zich tot het meten van een aantal kernelementen uit de 

richtlijn, namelijk het signaleren, verwijzen en de follow up van huidafwijkingen. De 

indicatorenset geeft door haar beperkte omvang uiteraard geen volledig beeld van 

de toepassing van alle adviezen uit de richtlijn. Bij een deel van de indicatoren is 

bovendien bewust gekozen voor een versimpeling van het advies uit de richtlijn 

omwille van de praktische haalbaarheid van de indicator. In de richtlijn wordt 

bijvoorbeeld per contactmoment aangegeven op welke huidaandoeningen specifiek 

gelet moeten worden. Omdat dit vijf huidaandoeningen betreft die in wisselende 

samenstelling per contactmoment aan de orde komen (bij 2 weken aarbeivlekken 

en midline laesies, bij 4 weken aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, vaatmalformaties, midline laesies, etc) zijn ze omwille van de 

duidelijkheid in één indicator samengenomen.  

De indicatorenset is met nadruk bedoeld als een meetinstrument om op een relatief 

makkelijke manier een indicatie te krijgen van de navolging van een aantal 

essentiële onderdelen van de richtlijn. Indien de resultaten van een meting minder 

positief zijn dan men verwacht had, zal altijd nader onderzoek nodig zijn om te 

achterhalen wat de precieze oorzaken van de resultaten zijn (en of het noodzakelijk 

is om bijvoorbeeld verbeteracties in te zetten). 

De onderhavige indicatorenset bevat uitsluitend procesindicatoren, wat betekent dat 

alleen informatie wordt verkregen over het handelen van de JGZ medewerkers (en 

dus niet over het effect van het gebruik van de richtlijn). Hoewel bij de ontwikkeling 

van een indicatorenset altijd wordt gestreefd naar zoveel mogelijk uitkomstmaten, 

bleek dat in dit geval niet mogelijk.  

5.2 Registratie en gegevensverzameling 

Organisaties zullen voor de indicatoren een aantal gegevens moeten registreren: 

1. Tijdens alle contactmomenten: opkomst 

2. Tijdens alle contactmomenten: kind heeft aangeboren moedervlekken, café-

au-lait vlekken, aarbeivlekken, midline laesies, vaatmalformaties. 



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2011.047 | November 2011  20 / 22  

 3. Tijdens alle contactmomenten: aangeven of voor de gesignaleerde 

huidafwijkingen (aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, midline laesies, vaatmalformaties) sprake is van de 

verwijscriteria (door het invullen van een nieuwe keuzelijst bij ieder van de 

huidafwijkingen). 

4. Tijdens alle contactmomenten: verwijzing in verband met de aanwezigheid van 

een huidafwijking (aangeboren moedervlekken, café-au-lait vlekken, 

aarbeivlekken, midline laesies, vaatmalformaties) die voldoet aan de 

verwijscriteria. 

5. Tijdens contactmoment 5/6 jaar: follow up van aangeboren moedervlekken, 

café-au-lait vlekken, aarbeivlekken.  

 

In totaal zijn voor twee indicatoren een aantal aanpassingen in de BDS nodig om 

alle gegevens te kunnen registreren. Dit betreft de volgende aanpassingen:  

1. Huid/haar/nagels > Bijzonderheden huid/haar/nagels (keuzelijst): uitbreiden 

keuzelijst met midline laesie en vaatmalformatie. 

2. Huid/haar/nagels > Bijzonderheden huid/haar/nagels (keuzelijst): de vijf 

waarden in de keuzelijst uitbreiden met een extra keuzelijst:  

Bij naevus. Toevoegen een keuzelijst met:  

- kleiner dan kinderhand + familiair voorkomen melanoom of onrustig 

aspect of klachten 

- groter dan kinderhand 

Bij café  au lait. Toevoegen een keuzelijst met: 

- aantal ≥2 + symptomen van neurofibromatose 1 of positieve 

familieanamnese 

- grootte >10 cm 

- aantal ≥6 + grootte ≥0,5 cm (jonger dan 10 jaar) 

- aantal ≥6 + grootte ≥1,5 cm (ouder dan 10 jaar) 

Bij hemangioom. Toevoegen een keuzelijst met:  

- ulceratie 

- (dreigende) directe belemmering orgaanfunctie + locatie bij oog, 

oor, neus, mond, luchtwegen, plasbuis of anus  

- snel groeiend 

- locatie in gelaat, baardgebied, centrum hals, onderste deel rug, 

luiergebied + (dreigende) directe belemmering orgaanfunctie of in 

midline. 

- locatie in/bij plooien 

- aantal >4 

- onvolledige regressie voor 4e verjaardag 

Bij vaatmalformatie. Toevoegen een keuzelijst met:  

- gelaat, trigeminusgebied, in of juist naast middenlijn 

- vlekkerig, asymmetrisch, netwerkvormig 

- hypo- of hypertrofie ledemaat 

Bij midline laesie. Toevoegen een keuzelijst met:  

- vanaf geboorte aanwezig 

 

Aan de beheerders van de basisdataset zal advies uitgebracht worden over deze 

aanvullingen.  
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 6 Afkortingen 

AIRE  Appraisal of Indicators through Research and Evaluation 

AJN  Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 

BDS  Basisdataset 

DD  Digitaal dossier 

GGD  Gemeentelijk (of gewestelijke) gezondheidsdienst 

IGZ  Inspectie voor de gezondheidszorg 

JGZ  Jeugdgezondheidszorg 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

TNO  Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 

V&VN  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
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 A Samenvatting AIRE instrument 

Appraisal of Indicators through Research and Evaluation 

 

I Doel, relevantie en organisatorisch verband waarop de indicator betrekking heeft 

 

 Beschrijf het doel van de indicator helder en duidelijk 

 Beschrijf de specifieke criteria op basis waarvan het onderwerp is gekozen 

 Beschrijf het organisatorisch verband waarop de indicator betrekking 

 Beschrijf het kwaliteitsdomein waarop de indicator betrekking heeft (bv 

effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, veiligheid, patiëntgerichtheid, 

medezeggenschap) 

 Beschrijf specifiek de aard en de omvang van de zorgprocessen en/of 

zorguitkomsten waar de indicator betrekking op heeft (over welke zorg geeft de 

indicator informatie?) 

 

II Betrokkenheid van belanghebbenden 

 

 • Zorg dat de leden van de ontwikkelgroep afkomstig zijn uit relevante 

beroepsgroepen 

 • Gezien het doel van de indicator, betrek alle relevante partijen 

 • Stel de indicator formeel vast 

 

III Wetenschappelijk bewijs 

 

 • Pas systematische methoden toe bij het zoeken naar wetenschappelijk 

bewijsmateriaal 

 • Baseer de indicator op aanbevelingen uit een evidence-based richtlijn of in de 

wetenschappelijke literatuur gepubliceerde studies 

 • Baseer de indicator op wetenschappelijk bewijsmateriaal waarvan de interne 

kwaliteit van de studies inzichtelijk wordt gemaakt (wetenschappelijke 

bewijskracht en kans op vertekening van de onderzoeksresultaten) 

 

IV Verdere onderbouwing, formulering en gebruik 

 

 • Beschrijf de indicator is specifiek (teller en noemer) 

 • Baken de doelgroep waarop de indicator betrekking heeft af 

 • Overweeg en beschrijf een risicocorrectie 

 • Zorg ervoor de dat indicator meet wat hij beoogt te meten (validiteit) 

 • Zorg ervoor dat de indicator precies en consistent meet (betrouwbaarheid) 

 • Zorg er voor dat de indicator in voldoende mate verschillen laat zien 

(discriminerend vermogen) 

 • Test de indicator in de praktijk 

 • Hoe groot zijn de inspanningsvereisten voor het verzamelen van de data? 

 • Geeft bij de indicator specifieke instructie voor de weergave en interpretatie 

van de resultaten 

 

 


