
 
 

EMOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting (GGD Brabant Zuidoost) 
 

Contactpersoon: Suzan Korzilius-Leenen; s.korzilius@ggdbzo.nl of 088 0031 313 
Betreft: Digitale innovatie 
Betrokken organisaties: GGD Brabant-Zuidoost 
Status project: In gebruik sinds oktober 2017, mogelijke doorontwikkeling in 2018 
Omschrijving: Een pubercontactmoment door middel van een online vragenlijst 

waar tips en adviezen gegeven worden over gezondheid en leefstijl. 
Winst: Het bereiken van jongeren in klas 3 en 4 en hen inzicht geven in hun 

gezondheid, leefstijl en welzijn. 
Link: https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Paginas/Emovo.aspx  

 
Beschrijving van de innovatie? 
Doelgroep: Jongeren, professionals en eventueel samenwerkingspartners 
 
Na het invullen van de vragenlijst krijgen de jongeren een persoonlijk 
gezondheidsadvies. De jongere krijgt ook tips voor informatie op betrouwbare websites 
en kan zijn of haar gezondheidsprofiel bekijken. Via een persoonlijk account kunnen zij 
nog 2 maanden lang het persoonlijke advies inzien. Risicojongeren worden door middel 
van triage uitgenodigd voor een gesprek door een verpleegkundige of arts. Met dit extra 
contactmoment kan de Jeugdgezondheidszorg van de GGD zo nodig meer passende 
zorg leveren aan jongeren van deze leeftijd. 
 
Waarom innovatie gestart? 
Het RIVM is gestopt met het aanbieden van dit pubercontactmoment. We hebben 
daarom als organisatie zelf een applicatie ontwikkeld/laten ontwikkelen. 
 
Doel van de innovatie? 
Het in kaart brengen van gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 3 en 4 van 
het voortgezet onderwijs en het geven van voorlichting aan deze jongeren. De EMOVO is 
bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als 
het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Met het afnemen van de EMOVO krijgen we een 
beeld van de gezondheid van de jongeren en de factoren die daarop van invloed zijn. 
 
Lessons learned 
Tijdig beginnen met de ontwikkeling en vooraf goed duidelijk hebben wat de specifieke 
requirements zijn van de JGZ. 
 
Contactpersoon 
Suzan Korzilius-Leenen; s.korzilius@ggdbzo.nl of 088 0031 313. 
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