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JGZ INDICATOREN

Indicatoren zijn meetbare aspecten die een beeld geven van de gezondheid van 
kinderen/jongeren op een bepaalde leeftijd. 

Bijvoorbeeld: 
- percentage kinderen dat op 2-jarige leeftijd overgewicht heeft
- percentage jongeren dat rookt op de leeftijd van 13 jaar

De Jeugdgezondheidszorg in Nederland verzamelt een schat aan data.  
Deze gegevens zouden ook op landelijk en lokaal niveau ingezet kunnen worden, bijv. om na te 
gaan hoe het met de gezondheid van kinderen en jongeren gesteld is. 
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DOEL VAN DIT PROJECT

Een set van uitkomstindicatoren ontwikkelen die betrekking hebben op de brede gezondheid van 
kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. 

De set …
• bevat max. 15 indicatoren;
• heeft betrekking op de lichamelijke -, psychosociale -, en cognitieve ontwikkeling;  
• bevat indicatoren gebaseerd op gegevens die geregistreerd worden in het DD JGZ; 
• bevat enkel indicatoren waarover het CBS nog geen gegevens uit andere bronnen heeft
• sluit aan bij de indicatoren van de monitor Kansrijke Start; 
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STAND VAN ZAKEN

• Online vragenlijst uitgezet
• 34 JGZ professionals hebben een groslijst van 40 

indicatoren beoordeeld op relevantie
• Indicatoren zijn uitgesplist naar drie  

leeftijdsgroepen: 
• 0-4 jarigen 
• basisschoolperiode (5-12 jaar) 
• adolescentie (13-18 jaar)

• De lijst met indicatoren is bijgesteld obv de eerste 
uitkomsten.

• Volgende versie wordt nu voorgelegd aan brede 
groep JGZ  professionals
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OOK U KUNT MEEDOEN !     
HTTPS://SURVEY.TNO.NL/CHYYTDHYJW?L=NL 

Wat vragen we?
• Per leeftijdsfase (0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-18 jaar) 

presenteren we een lijstje met indicatoren. 
• Het verzoek is een top 5 te maken van meest 

relevante indicatoren (voor het monitoren van de 
gezondheid van jeugdigen). 

• Het invullen kost naar schatting 10 à 15 minuten.

• De uitkomsten van deze peiling dienen als input 
voor de selectie van de JGZ indicatoren. Een 
expertgroep denkt daarbij mee

KPA Child health 2017

https://survey.tno.nl/chyytdhyjw?l=nl


VRAGEN?


