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Projectgegevens / Project information

Samenvatting / Summary
De preventieve zorg van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) draagt bij het gezond opgroeien van jeugdigen in Nederland.
Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de JGZ. Door optimaal gebruik
van richtlijnen in de JGZ te bevorderen krijgen jeugdigen evidence based kwaliteit van (preventieve) zorg. Uit onderzoek blijkt
dat het daadwerkelijke gebruik van ontwikkelde richtlijnen vraagt om structurele implementatie activiteiten.

Met het door ZonMw gefinancierde project Implementatie richtlijnen in de JGZ 2012-2015 heeft het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid (NCJ) een implementatiestructuur opgezet met activiteiten en producten die de invoering van richtlijnen in de
JGZ ondersteunen om het gebruik van richtlijnen te bevorderen. Uit de evaluatie van dit project blijkt dat continuering en
versterking  van deze structuur nodig is. Zonder dat bestaat de kans dat JGZ-organisaties geen of minder aandacht aan de
implementatie kunnen besteden. In het voorliggende project wordt de implementatiestructuur vernieuwd, versterkt en uitgebreid
en wordt gewerkt aan structurele inbedding van de implementatie in JGZ-organisaties.

De verschillende implementatieproducten en -activiteiten grijpen in op verschillende factoren, zoals een structuur voor
implementatie, die meer is dan alleen publicatie en verspreiding, scholing en ondersteuning van JGZ-professionals en rekening
houdt met de verschillende fasen van implementatie (verspreiding, adoptie, implementatie, continuering).
De versterkte implementatie structuur bestaat uit de volgende onderdelen:
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- Implementatieproducten en -activiteiten: nieuw hierin is het implementatie atelier en de ondersteuning bij het borgen en
monitoren van richtlijnen, gecontinueerd wordt de implementatietoolkit (met zo nodig vernieuwde onderdelen), de interactie met
het netwerk implementatie, verspreiding en promotie van richtlijnen, en diverse aanvullende activiteiten, zoals de vraagbaak,
structureel contact met opleidingsinstituten en partners in het jeugdveld.
- Ontsluiten van informatie uit richtlijnen voor ouders en jeugdigen: in plaats van richtlijnfolders voor ouders, zal dit in het
voorliggende project op digitale wijze plaatsvinden, waarbij samenwerking wordt gezocht met reeds bestaande kanalen waar
ouders en jeugdigen hun informatie nu al zoeken, zoals thuisarts.nl en opvoeden.nl.
- Ondersteuning van richtlijngebruikers: nieuw hierbij is de ontwikkeling van een richtlijnenApp om de toegankelijkheid van
richtlijnen te vergroten. Daarnaast blijft de webbased publicatie op de huidige JGZ-richtlijnen website gehandhaaft. In dit project
wordt ook aandacht besteed aan het optimaliseren van het toepassen van alle beschikbare richtlijnen in samenhang, waarbij
wordt nagegaan bij JGZ-professionals zelf waar hun ondersteuningsbehoefte ligt. Nieuw is ook de ‘test je richtlijnkennis
zelftest, waarbij het uitgangspunt is weet wat je weet, leer bij wat je niet weet.
In het plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze de producten tot stand komen en de activiteiten worden uitgevoerd
en op welke factoren zij ingrijpen.
De planmatige aanpak van alle implementatie producten en -activiteiten focust op de invoering van de 19 richtlijnen uit het
ZonMw programma ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018’.

Trefwoorden / Keywords
“JGZ-richtlijn”,” implementatie”,”invoering”,”jeugdgezondheidszorg”,”jeugdgezondheid,”e-learning”

Samenwerking / Collaboration

Samenwerking tussen onderzoek en praktijk / Cooperation between research and practice:
Ja / Yes
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Inhoud / Content

Probleemstelling / Problem definition
Met de komst van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering. Doel van de transitie is transformatie van het sociale (jeugd)domein. Dit krijgt vorm onder regie van
gemeenten in samenspel met ouders, jeugdigen, jeugdprofessionals, aanbieders, scholen, justitiële en andere
maatschappelijke organisaties. Het gaat o.a. om versterken van eigen kracht en participatie van jeugdigen en ouders, inzet van
preventie en naar voren halen van specialistische kennis, goede samenwerking en vertrouwen tussen zorgaanbieders,
integraal werken en nieuwe toegang tot jeugdhulp en medisch specialistische zorg. De preventieve zorg die de JGZ biedt,
levert een belangrijke bijdrage aan deze doelen.  JGZ-richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van
professioneel handelen in de preventieve zorg. Om te zorgen dat richtlijnen goed worden gebruikt, is meer nodig dan
bekendmaking en verspreiding alleen.(1,2) Een planmatige aanpak met implementatie activiteiten is noodzakelijk.(3,4)

Er zijn diverse factoren die het gebruik van richtlijnen belemmeren dan wel bevorderen. Deze zijn te verdelen in drie
categorieën: de richtlijn zelf, de gebruikers en de organisatorische, sociale en politieke context waarin de implementatie
plaatsvindt.(4) TNO heeft op basis van empirisch onderzoek 29 determinanten geïdentificeerd die het gebruik van een
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innovatie beïnvloeden. Deze zijn onderverdeeld naar kenmerken van de sociaal-politieke omgeving, de organisatie, de
toekomstige gebruiker en de innovatie.(5)

Uit diverse (evaluatie) onderzoeken blijkt welke factoren in de JGZ het gebruik van richtlijnen belemmeren:
1. Ontbreken van een ondersteuningsstructuur voor implementatie(1,6)
2. Alleen publicatie, verspreiding en eenmalige scholing(1)
3. Ontbreken van ondersteunende implementatieactiviteiten zoals systematische ervaringsuitwisseling, promotie en interactieve
voorlichting(1)
4. Weinig aandacht voor communicatie met het JGZ-veld en onvoldoende betrekken van JGZ managers bij de (implementatie
van) richtlijnen(2,6)
5. Onbekendheid met (de inhoud van) richtlijnen(7)
6 .Veel richtlijnen tegelijk invoeren(2,8)
7. Geen steun van het management in de organisatie, geen tijd,(7) geld, mankracht(8)
8. Kinderen en ouders werken niet mee(7)
9. Uitgebreide richtlijnen zijn lastig om te lezen(8)
10. Concurrentie van andere actualiteiten die de aandacht vragen(8)
11. JGZ-professionals werken in het spanningsveld tussen vraaggericht werken, aansluiten bij ouders en jongeren, zelfregie
versterken en het toepassen van richtlijnen
12. Ontbreken van structurele aandacht voor nieuwe richtlijnen in het beroepsonderwijs(1)
13. Ontbreken van structurele financiering voor implementatieactiviteiten op landelijk en gemeentelijk niveau(1)

In het door ZonMw gefinancierde project Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ (2012- 2015) is gewerkt aan de
belemmeringen. Er is een implementatiestructuur ontwikkeld met implementatieactiviteiten en -producten. Deze hebben er aan
bijgedragen dat de belemmeringen 1 t/m 7, 12 en 13 deels zijn weggenomen. Uit de eindevaluatie van het project blijkt dat de
implementatiestructuur als waardevol wordt beschouwd. Uit een vergelijking van de tussenevaluatie en de eindevaluatie blijkt
dat het belang en de motivatie om met richtlijnen te werken en de inschatting dat JGZ-medewerkers in staat zijn richtlijnen toe
te passen zijn toegenomen. Desondanks blijft werken aan de belemmeringen nodig. De respondenten zijn unaniem van
mening dat de implementatieactiviteiten door het NCJ moeten blijven voortbestaan. Een respondent uit een JGZ-organisatie
zegt daar over: “Als elke JGZ organisatie het implementatie materiaal zelf moet gaan ontwikkelen en moet gaan ervaren tegen
welke zaken je aanloopt, gaat dat ten koste van de kwaliteit. Er wordt dan veel meer aan de individuele professional
overgelaten, schat ik in. Landelijke ondersteuning is echt belangrijk!!”. Een respondent/JGZ-manager geeft aan: “Het NCJ is
voor mij dé organisatie waar je terecht kan voor al je vragen over de implementatie van richtlijnen”.(8)

Een implementatiestructuur met activiteiten en producten die de invoering en borging van richtlijnen bevordert blijft nodig.
Implementatie van richtlijnen vraagt veel van JGZ-organisaties, zeker gelet op het aantal richtlijnen dat nog wordt ontwikkeld.
Hierbij is aandacht nodig voor het toepassen van alle beschikbare richtlijnen door JGZ-professionals. Zonder vervolg en
doorontwikkeling van de implementatiestructuur, -producten en -activiteiten bestaat de kans dat JGZ-organisaties geen of
minder aandacht besteden aan de implementatie en borging van richtlijnen. Voorkomen moet worden dat het opgebouwde
draagvlak voor richtlijnen terug loopt en de implementatie van richtlijnen moeizaam verloopt met als gevolg dat minder
JGZ-professionals de richtlijnen gebruiken, wat de kwaliteit van preventieve zorg aan jeugdigen in Nederland vermindert.

Relevantie / Relevance
Gebruik van richtlijnen valt of staat met goede implementatie. Systematische invoering maximaliseert de kans op gebruik van
richtlijnen. Niet gebruiken van richtlijnen heeft als gevolg dat jeugdigen niet profiteren van de effecten van een richtlijn.(9) Het
ZonMw programma Richtlijnen JGZ 2013-2018 voorziet in de ontwikkeling en herziening van evidence-based JGZ-richtlijnen en
producten om de implementatie van te ondersteunen met als doel professionalisering en uniformering in de JGZ
(www.ZonMw.nl).

ZonMw heeft het NCJ gevraagd een aanvraag in te dienen voor een vervolgproject Landelijke implementatie van richtlijnen in
de JGZ. Daarbij is aangegeven dat er aandacht moet zijn voor producten en activiteiten, zoals in het vorige project, die
ondersteunen bij het gebruik van richtlijnen, ondersteuning van richtlijngebruikers en informatie voor ouders over
richtlijn-thema’s. Het plan van aanpak in dit voorstel is gericht op het oplossen van belemmerende factoren en versterken van
bevorderende factoren bij de gebruikers en in de context. Hierdoor wordt gebruik van richtlijnen en de kwaliteit van het
professioneel handelen in de JGZ optimaal bevorderd. Factoren die betrekking hebben op de richtlijn zelf worden al
meegenomen in het ontwikkeltraject.

De activiteiten richten zich op innovatief vernieuwen en uitbreiden van de implementatiestructuur in co-creatie met
JGZ-organisaties. De structuur bevat implementatieproducten en -activiteiten die het gebruik van richtlijnen bevorderen, zoals
het implementatie atelier, scholing door e-learning en webinars, ontsluiten van informatie voor ouders en jongeren over een
richtlijnthema, ondersteunen van JGZ-organisaties bij het borgen en monitoren van het gebruik van richtlijnen inclusief
intercollegiale toetsing. De aanpak pakt zowel belemmerende factoren aan als factoren aan waarvan in onderzoek is gebleken
dat ze het gebruik van richtlijnen in de JGZ bevorderen:
1. Een infrastructuur voor implementatie(6)
2. Betrokkenheid van management van JGZ-organisaties(6)
3. Educatie en ondersteuning van JGZ-professionals(6)
4. Monitoring van het gebruik van richtlijnen(6)
5. Lezen van de richtlijn, bekendheid met de inhoud(7)
6. Bespreken van het gebruik van richtlijnen tijdens intercollegiale toetsing(7)
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Bijna 90% van de respondenten geeft in de eindevaluatie van het vorige project aan alle implementatieproducten
ondersteunend te vinden bij de invoering van richtlijnen. Vooral powerpoints en factsheets worden veel gebruikt. E-learning
modules worden als waardevol ervaren. Er bestaat nog steeds veel behoefte aan de implementatiestructuur, -producten en
-activiteiten.

IMPACT
Kinderen en ouders krijgen de zorg aangeboden die ze nodig hebben zonder dat er sprake is van over- of onderbehandeling.
Gezinnen kunnen rekenen op de juiste hulp door goed opgeleide deskundige professionals.
De JGZ zoekt aansluiting en werkt samen met ketenpartners in het jeugdveld, ook in het gebruik van richtlijnen.
De bereidheid onder JGZ managers om tijd en ruimte vrij te maken voor de implementatie van richtlijnen is vergroot.

AFBAKENING
Dit project richt zich op de ondersteuning van JGZ organisaties bij de invoering van richtlijnen in de eigen organisatie.
Uitgangspunt is dat JGZ-organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de invoering van richtlijnen en realisatie van benodigde
implementatieactiviteiten en randvoorwaarden in de eigen organisatie. Ook hebben JGZ-professionals een eigen
verantwoordelijkheid om volgens de richtlijnen te werken of beargumenteerd af te wijken voor goede preventieve zorg voor het
kind.

Het NCJ is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en zet het beschikbare budget in voor meerjarige
ondersteunende activiteiten bij de invoering van JGZ-richtlijnen in JGZ-organisaties. Het budget is niet bedoeld voor financiële
ondersteuning van JGZ-organisaties hierbij. Structurele financiering op organisatieniveau (onder meer voor de invoering van
richtlijnen) valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De brancheorganisaties in de JGZ, ActiZ en GGD GHOR
Nederland, kunnen op politiek/bestuurlijk niveau hun leden ondersteunen en structurele financiering op organisatieniveau
agenderen.

Het NCJ heeft de taak de kwaliteit van de JGZ te bevorderen. Als onderdeel daarvan heeft het ministerie van VWS de regie op
JGZ-richtlijnen bij het NCJ gelegd. Het NCJ werkt hierbij samen met alle betrokken partijen, waaronder ZonMw, de
JGZ-beroepsverenigingen, ActiZ en GGD GHOR Nederland.  Daarbij streeft het NCJ ernaar de onderdelen van de
richtlijnencyclus in samenhang te laten plaatsvinden. Het project Implementatie van richtlijnen is ingebed in de regie die het
NCJ voert op de hele richtlijnencyclus voor de JGZ en de bevordering van de kwaliteit van uitvoering van
jeugdgezondheidszorg.

De prioritering van onderwerpen, ontwikkeling, een praktijktest en onderhoud/updaten van bestaande richtlijnen is onderdeel
van het ontwikkel- en herzieningstraject van ZonMw en valt buiten het bestek van dit project.

Kennisoverdracht, implementatie, bestendiging / Knowledge transfer, Implementation Consolidation
Binnen dit project vindt bestendiging op verschillende niveau’s plaats. Ook wordt een vooruitblik gegeven op de structurele
inbedding van de implementatie van richtlijnen in de JGZ.

JGZ-PROFESSIONALS
JGZ-richtlijnen worden beter toegankelijk door webbased publicatie op de JGZ-richtlijnenwebsite en de richtlijnen App die in dit
project wordt ontwikkeld. Hiermee zijn JGZ-richtlijnen nog beter toegankelijk en toepasbaar voor JGZ-professionals. Zij kunnen
ook na afloop van dit project de App gebruiken en e-learning modules volgen, oefenen en (nieuwe) kennis en vaardigheden
bijhouden. De e-learning modules die binnen dit project worden ontwikkeld, zijn gerelateerd aan JGZ-richtlijnen.

JGZ-ORGANISATIES
Het NCJ heeft nauwe contacten met JGZ-organisaties over de (implementatie van) richtlijnen, vooral via de implementatie
functionarissen. Hierdoor en door alle implementatieproducten en -activiteiten, wordt de invoering van richtlijnen in de JGZ
beter geborgd, al blijft aandacht voor structurele inbedding in JGZ-organisaties belangrijk. Kennisoverdracht en kennisdeling
vindt plaats door middel van scholingsactiviteiten en het implementatie atelier. In het voorgaande project is kennis over
implementatie- en veranderkunde via de implementatiefunctionarissen in de JGZ-organisaties gebracht. Hoewel primair
bedoeld voor de implementatie van richtlijnen, kunnen organisaties deze implementatiekennis en -ervaring ook gebruiken voor
de invoering van andere instrumenten, interventies en producten.

ANDERE SETTINGS
De aanpak is gericht op JGZ-organisaties, maar de implementatiestructuur die binnen dit project wordt doorontwikkeld is over
te nemen door andere settings. Zo bevat de invoeringsstructuur voor jeugdhulp richtlijnen elementen van de
implementatiestructuur voor JGZ-richtlijnen overgenomen.

Zowel nationaal (jeugdcongressen, Nederlandse GIN consortium, JGZ-opleiding) als internationaal (Guideline International
Conference (GIN) in 2013 en 2014) is over de aanpak en implementatiestructuur diverse keren een presentatie gegeven. Ook
binnen dit project zal de kennis en ervaring met de implementatie ondersteuning bij de invoering van richtlijnen gedeeld
worden, onder meer via presentaties en netwerken waarin het NCJ participeert.

VOORUITBLIK
Hoe gaat het verder met de implementatie van richtlijnen in de JGZ na afloop van dit project? Hoe wordt tegemoet gekomen
aan de ondersteuningsbehoefte bij implementatie en bestaat die behoefte over vier jaar nog?

In de toekomst zullen waarschijnlijk uit landelijke bronnen minder middelen beschikbaar zijn om organisaties te ondersteunen
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bij de implementatie van richtlijnen. Co-creatie en samenwerking met JGZ organisaties bieden hierin kansen. Dankzij
ondersteuning en regelmatige aandacht voor de implementatie van richtlijnen en het inrichten van een structuur met een
netwerk implementatie,  implementatieproducten, scholing, goede toegankelijkheid van richtlijnen is er in 2019 een toename
van implementatiekennis en ervaring in JGZ-organisaties. Het is de ambitie dat er in 2019 een stevige, grotendeels
zelfbedruipende  implementatiestructuur staat. Aandacht voor implementatie zal nodig blijven, dat blijkt ook uit onderzoek
(1,2,3,4). Ook zal er naar verwachting behoefte blijven aan ondersteuning daarbij. Door in dit project deze ondersteuning in de
implementatiestuctuur steeds meer te gaan inrichten in co-creatie met en in opdracht van JGZ-organisaties zelf wordt
toegewerkt naar een structuur waarin JGZ-organisaties gezamenlijk de structuur onderhouden. Zo kunnen zij de implementatie
toolkit producten gezamenlijk, per toerbeurt, maken en delen. Het NCJ krijgt dan een verbindende, coordinerende rol, ipv een
uitvoerende rol.
Hier zit wel een spanningsveld. Van JGZ-organisaties wordt door alle ontwikkelingen in het jeugdveld al veel verwacht. Zij zijn
dan ook blij met alle ondersteuning bij de implementatie van richtlijnen die zij nu krijgen. Maar door de last te verdelen, op
landelijk niveau samen te werken, wordt de pijn verdeeld. Wat verschil maakt is dat naar verwachting JGZ-richtlijnen na 2019 in
een stadium komen waarin steeds minder nieuwe richtlijnen worden ontwikkeld en steeds meer bestaande richtlijnen worden
geactualiseerd. Dat heeft een andere impact op de implementatie en op de richtlijnscholing.

De JGZ-academie zal, als de additionele project financiering afloopt, betaald moeten worden door de gebruikers. Dankzij het
grote aantal beschikbare e-learning modules, de voordelen die e-learning biedt, en het feit dat alleen de beheers/ en
onderhoudskosten gedekt moeten worden, lijkt dit een haalbare optie. De haalbaarheid wordt daarbij vergroot wanneer over 4
jaar nog wel landelijke financiering beschikbaar is voor de ontwikkeling van nieuwe e-learning modules.

De publicatie van richtlijnen via www.jgzrichtlijn.nl en via de in dit project te ontwikkelen richtlijnenApp, zal na 2019 door het
NCJ gecontinueerd worden, mits VWS de regie op richtlijnen voor de JGZ bij het NCJ blijft beleggen.

Doelstelling / Objective
Het project heeft als doel een planmatige invoering van richtlijnen door JGZ-organisaties te bevorderen en het gebruik van
richtlijnen door professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te stimuleren door in te zetten op het verminderen van de
belemmerende factoren en het vergroten van de bevorderende factoren in de verschillende fasen van implementatie. Daarbij
zijn de volgende doelen te onderscheiden:

DOELEN VOOR JGZ-PROFESSIONALS
A. Eind 2019 zijn de JGZ-professionals bekend met alle richtlijnen die in het ZonMw programma richtlijnen JGZ 2013-2018 zijn
ontwikkeld of herzien.
B. Dankzij de voortdurende aandacht voor richtlijnen met interactieve voorlichting in de JGZ-organisaties zijn JGZ-professionals
zich in 2019 bewust van het belang van evidence based werken en de rol en het waarom van richtlijnen daarbij.
C. Vanaf eind 2016 zijn JGZ-professionals in toenemende mate bekend met de toepasbaarheid en toegankelijkheid van
beschikbare richtlijnen via de website en de richtlijnenApp en zijn zij in staat om deze toe te passen bij de uitvoering van hun
werk in de praktijk.

DOELEN VOOR JGZ-ORGANISATIES
D. Vanaf 2016 kunnen JGZ-organisaties de implementatie-activiteiten in de eigen organisatie voor de richtlijnen uit het ZonMw
programma richtlijnen JGZ 2013-2018 tijdig inplannen, dankzij de interactieve communicatie over de planning van richtlijnen.
E. Eind 2019 zijn JGZ-organisaties in staat grotendeels zelfstandig richtlijnen in te voeren in de eigen organisatie, waarbij ze in
co-creatie met andere JGZ-organisaties en gefaciliteerd door het NCJ implementatietoolkit producten ontwikkelen en delen en
door gebruik maken van de in dit project ontwikkelde ondersteunende producten en activiteiten.
F. Eind 2019 is het gebruik van richtlijnen geborgd  in JGZ-organisaties, waarbij de organisaties de richtlijnen implementeren
op een wijze die past bij de eigen organisatie, de behoeften van ouders en jeugdigen en de ontwikkelingen in het sociale
domein.

DOEL VOOR OUDERS/OPVOEDERS EN JEUGDIGEN
G. Eind 2019 kunnen ouders/opvoeders en jeugdigen informatie over de richtlijnthema’s vinden op internet.

Dit project levert verschillende resultaten op. Deze zijn weergeven onder punt 3 in het plan van aanpak (Resultaten, bewaken
voortgang en evaluatie), omdat er vanwege het beperkt aantal woorden bij dit onderdeel van de aanvraag geen ruimte voor is.

Plan van Aanpak / Strategy
INLEIDING
In het project Landelijke implementatie richtlijnen 2012-2016 is een implementatiestructuur ontwikkeld. Binnen deze structuur
zijn activiteiten uitgevoerd en producten ontwikkeld, die in dit plan van aanpak gecontinueerd en zo nodig vernieuwd worden,
zoals de implementatietoolkit.
In dit project wordt de structuur doorontwikkeld en verstevigd en worden nieuwe elementen toegevoegd. Daartoe bevat dit plan
van aanpak nieuwe innovatieve activiteiten en producten. Hieronder een korte opsomming van de zaken die in dit project
vernieuwd worden of nieuw zijn. Verderop in het plan van aanpak worden deze activiteiten en producten nader beschreven.
- De regiobijeenkomsten voor het netwerk implementatie waarin veel aandacht was voor scholing over implementatie, worden
vervangen door een implementatie atelier. In dit atelier worden ondermeer producten ontwikkeld in co-creatie met de
implementatiefunctionarissen.
- De scholing over een nieuwe richtlijn wordt anders opgezet. In plaats van een train-de-trainer scholing wordt er bij elke richtlijn
een interactief webinar georganiseerd. Na afloop zal een filmpje van het webinar beschikbaar komen, wat door
JGZ-organisaties gebruikt kan worden bij de richtlijn scholing voor de eigen JGZ-professionals.
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- Er wordt expliciet aandacht besteed aan hoe JGZ-organisaties het gebruik van richtlijnen door de eigen professionals kunnen
borgen en meten.
- Het plan van aanpak heeft een onderdeel met veel verschillende activiteiten en producten die de JGZ-professionals helpen
om de richtlijnen optimaal te gebruiken, waaronder een richlijnenApp. Daarbij wordt bij JGZ-professionals zelf nagegaan wat
hen stimuleert de richtlijnen toe te passen om op basis van deze informatie een bijpassend product te ontwikkelen. Hierbij
wordt ook gekeken naar mogelijkheden gekoppeld aan het digitale dossier JGZ omdat de richtlijn dan bereikbaar wordt op het
moment dat die nodig is JGZ-professionals in hun contact met een ouder of jongere.
- Er wordt een ‘Test je richtlijnkennis’ ontwikkeld, een zelftest die richtlijngebruikers informatie geeft over kennis van richtlijnen
zodat zij bij het leren werken met een richtlijn kunnen focussen op de kennishiaten.
- De informatie uit richtlijnen voor ouders wordt op andere wijze beschikbaar gesteld. In plaats van ouderfolders zal de
informatie digitaal beschikbaar komen op gremia waar ouders en jongeren al gebruik van maken.

Alle activiteiten en producten in dit plan van aanpak maken onderdeel uit van de implementatiestructuur. Ze hebben als doel de
implementatie van richtlijnen optimaal te bevorderen en JGZ-professionals te stimuleren om richtlijnen te gebruiken. Dit gebeurt
door in te zetten op het verminderen van de belemmerende factoren en het vergroten van de bevorderende factoren in de
verschillende fasen van implementatie. In bijlage 1 is schematisch weergegeven welke factoren de activiteiten en producten
kunnen beinvloeden. De aanpak is daarbij gericht op de invoering van de 19 richtlijnen die in het ZonMw programma
‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018’ worden ontwikkeld.

Voor de onderbouwing voor de implementatiestructuur is gebruik gemaakt van het ‘model voor het invoeren van
vernieuwingen’. Dit model, gebaseerd op verschillende implementatie theorieën en – modellen, heeft zijn waarde in de praktijk
bewezen. (1) Het model wordt tevens gebruikt bij de praktijktest en determinantenanalyse van JGZ-richtlijnen (zie bijlage 1).

Het model gaat uit van vier fasen die worden doorlopen bij een invoeringsproces:
1. Verspreiding: informeren van de beoogde gebruikers (in dit geval JGZ-professionals) en andere relevante actoren
(bijvoorbeeld JGZ-managers, implementatie functionarissen).
2. Adoptie: de JGZ-professional heeft de intentie de richtlijn te gebruiken en de JGZ manager heeft de intentie de invoering te
faciliteren.
3. Implementatie: de JGZ-professional gaat de richtlijn toepassen zoals bedoeld in de praktijk.
4. Continuering: de richtlijn is onderdeel van het routinematige handelen van de professional.

In elke fase kunnen verschillende determinanten een rol spelen die ertoe leiden dat het implementatieproces stagneert. Een
goede invoering houdt daarom rekening met de verschillende fasen en de verschillende determinanten/factoren. (10) Ten
behoeve van het goed doorlopen van deze fasen is het van belang vroeg in de richtlijncyclus te communiceren met de
relevante actoren.

1. AANPAK
De aanpak houdt rekening met de belemmerende en bevorderende factoren die bij de implementatie van JGZ-richtlijnen een
rol spelen én tijdens de verschillende fases van het invoeringsproces te beïnvloeden zijn.

De belemmerende factoren/determinanten waar de aanpak zich op richt:
1. Ontbreken van een ondersteuningsstructuur voor implementatie (1,6)
2. Alleen publicatie, verspreiding en eenmalige scholing (1)
3. Ontbreken van ondersteunende implementatieactiviteiten zoals systematische ervaringsuitwisseling, promotie en interactieve
voorlichting (1)
4. Weinig aandacht voor communicatie met het JGZ-veld en onvoldoende betrekken van JGZ managers bij de (implementatie
van) richtlijnen (2,6)
5. Onbekendheid met (de inhoud van) richtlijnen (7)
6. Veel richtlijnen tegelijk invoeren, (2,8)  waardoor JGZ-organisaties zich overbelast voelen
7. Geen steun van het management in de organisatie, geen tijd, (7) geld, mankracht e.d. om de richtlijnen in te voeren (8)
8. Kinderen en ouders werken niet mee (7)
9. JGZ-professionals werken in het spanningsveld tussen vraaggericht werken, aansluiten bij ouders en jongeren, zelfregie
versterken en het toepassen van richtlijnen
10. Ontbreken van structurele aandacht voor nieuwe richtlijnen in het beroepsonderwijs (1)

De bevorderende factoren/determinanten waar de aanpak zich op richt:
11. Een infrastructuur voor implementatie (6)
12. Betrokkenheid van management van JGZ-organisaties (6)
13. Educatie en ondersteuning van JGZ-professionals (6)
14. Monitoring van het gebruik van richtlijnen (6)
15. Lezen van de richtlijn, bekendheid met de inhoud (7)
16. Bespreken van het gebruik van richtlijnen tijdens intercollegiale toetsing (7)

De verschillende activiteiten en producten die tezamen de implementatiestructuur vormen zijn er op gericht de belemmerende
factoren te verminderen en de bevorderende factoren te stimuleren. Aan de factoren die samenhangen met de richtlijn zelf
wordt tijdens de ontwikkelfase door de ontwikkelaar al aandacht besteed. Deze zijn daarom in dit plan van aanpak niet
meegenomen. Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van de activiteiten en producten, gerangschikt in drie clusters;
implementatieproducten en-activiteiten, ontsluiten van informatie voor ouders en jongeren, ondersteuning van de richtlijn voor
gebruikers. Tussen haakjes wordt aangegeven met welke factoren rekening wordt gehouden en in welke implementatie fase dit

Subsidieaanvraag / Application
Dossier nummer / Dossier number: 70-73200-98-022

DEFINITIEF

Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: 18-01-2016 14:33 7



een rol speelt.  Vervolgens worden alle activiteiten en producten nader toegelicht. Bijlage 1 geeft een schematisch overzicht op
welke determinanten de activiteiten en producten inspelen.

ONDERDELEN VAN DE VERSTERKTE IMPEMENTATIESTRUCTUUR
1.A Plan van aanpak voor de implementatieproducten en -activiteiten.
Dit plan omvat de volgende activiteiten en producten:
1.A.1 Co-creatie en interactie met implementatiefunctionarissen (factoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15- in alle
implementatiefasen).
1.A.2 Implementatietoolkitproducten (factoren 1, 2, 3, 10, 11, 12 - fasen adoptie en implementatie);
1.A.3 Verspreiding en promotie richtlijnen (factoren 1, 4, 11, 12 - fasen verspreiding en adoptie);
1.A.4 Ondersteuning borging en meten gebruik richtlijnen (factoren 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16 - fase continuering)
1.A.5 Aanvullende activiteiten (structureel contact met opleidingsinstituten over gebruik richtlijnen in opleidingscurriculum) en
vraagbaak implementatie richtlijnen (factoren 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 - alle fasen).

1.B Plan van aanpak voor het ontsluiten van informatie voor ouders/opvoeders en jeugdigen
1.B.1 Ontsluiten informatie uit richtlijnen voor ouders en jongeren (factoren 1,2, 8, 11 - fasen implementatie en continuering);

1.C. Plan van aanpak om gebruikers van richtlijnen te ondersteunen
1.C.1 Optimaliseren toegankelijkheid richtlijnen: naast richtlijnen website ook richtlijnen App die ook offline is te raadplegen
(factoren 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 - fasen verspreiding, adoptie en implementatie);
1.C.2 Optimaliseren toepassen richtlijnen (factoren 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 11, 13, 15 - fasen adoptie en implementatie)
1.C.3 Scholing: webinars (+ filmpje van webinar via Youtube kanaal NCJ beschikbaar) en e-learning (factoren 1, 2, 3, 4, 5, 13,
15 - fasen adoptie en implementatie);

1.A. PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIEPRODUCTEN EN -ACTIVITEITEN
Dit onderdeel van de aanpak vormt de kern van de implementatiestructuur en vermindert vrijwel alle belemmerende factoren,
waaronder drie zeer belangrijke: ontbreken van een ondersteuningsstructuur,  alleen verspreiding, ontbreken
implementatieactiviteiten. Daarnaast versterkt dit onderdeel de bevorderende factoren: infrastructuur voor implementatie,
betrekken management. De activiteiten dragen bij aan de implementatie in alle implementatiefasen.

1.A.1. CO-CREATIE EN INTERACTIE MET IMPLEMENTATIEFUNCTIONARISSEN
Alle JGZ-organisaties participeren met één of meerdere implementatiefunctionarissen in het netwerk implementatie. Dit netwerk
is in het voorgaande implementatieproject opgezet, waarbij tevens een  profiel voor implementatiefunctionarissen is opgesteld.
De implementatiefunctionarissen spelen een belangrijke rol bij het implementeren en het bevorderen van het gebruik van
richtlijnen binnen hun eigen organisatie. Zij zijn degenen die de invoering van richtlijnen in de eigen organisatie coördineren en
in de eigen organisatie de implementatieactiviteiten afstemmen met hun JGZ-managers. In dit project worden de
implementatiefunctionarissen nog meer uitgedaagd dan voorheen om actief bij te dragen: van de tribune af het speelveld op.
Dit gebeurt op twee manieren: het implementatie atelier en door interactie. Deze onderdelen vragen een actieve bijdrage van
de implementatiefunctionarissen en zorgen ervoor dat niet alleen kennis maar ook ervaring met de implementatie op actieve
wijze in de JGZ-organisaties wordt gebracht en met elkaar wordt gedeeld.

1.A.1.1 IMPLEMENTATIE ATELIER
In dit project wordt een implementatie atelier opgezet waarin de implementatiefunctionarissen in co-creatie met het NCJ
innovatieve producten ontwikkelen en informatie en ervaringen uitwisselen. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van (nieuwe)
implementatie producten, vernieuwde wijze van implementatie, het opdoen van inspiratie, handreikingen en tips krijgen voor de
aanpak binnen de eigen organisatie, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de eigen organisatie. Daarbij worden
de implementatiefunctionarissen uitgedaagd mee te denken en uit te vinden welke stappen nodig zijn om te komen tot een
effectieve implementatie van richtlijnen in de eigen organisatie waarbij het gebruik van richtlijnen door professionals wordt
bevorderd. Daarin worden actuele praktijk vraagstukken meegenomen, zoals het spanningsveld tussen volgen van de
richtlijnen en vraaggericht aansluiten ouders en jeugdigen, samenwerking met de partners in het jeugdveld in relatie tot ieders
eigen richtlijnen en mogelijkheden om wijkgericht samen te werken bij de implementatie van richtlijnen. In JGZ-richtlijnen wordt
vrijwel altijd aandacht besteed aan de samenwerking in het jeugdveld. De wijze waarop kan echter lastig landelijk worden
bepaald vanwege de regionale en lokale diversiteit. Dit vormt hiermee een belangrijk thema voor het implementatie atelier.
Door verschillende mogelijkheden met elkaar te bespreken krijgen de implementatiefunctionarissen input voor de eigen
regionale en lokale aanpak.
Verder wordt samen met de implementatiefunctionarissen gezocht naar mogelijkheden om richtlijnen meer in samenhang met
elkaar te implementeren om zo de implementatie te versterken. Ook het waarom van richtlijnen en hoe dit bij JGZ-professionals
in de eigen organisatie te laten landen komt aan bod. Verder zal in het implementatie atelier de leidraad implementatie en de
checklist borging verder ontwikkeld worden zodat deze nog beter aansluit bij de JGZ-praktijk. Door deze actieve werkwijze
wordt de input vanuit de JGZ-organisaties via de implementatie functionarissen direct verwerkt in de producten en activiteiten.
Het implementatie atelier komt twee keer per jaar fysiek bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden binnen dit project
georganiseerd in samenspraak met een aantal implementatiefunctionarissen.
Daarnaast wordt waar nodig digitaal gecommuniceerd en met elkaar afgestemd.

Gedurende de looptijd van dit project wordt toegewerkt naar een zelfstandig draaiend implementatie atelier waarbij het de
bedoeling is dat een of enkele JGZ-organisaties per tour beurt de implementatietoolkit producten voor een richtlijn gaan maken
en met elkaar delen. Het NCJ zal dit coordineren. Dit draagt bij aan het structureel inbedden van de implementatie van
richtlijnen in JGZ-organisaties.
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1.A.1.2 INTERACTIE
Het implementatie atelier voorziet ook in de behoefte van het netwerk om ervaringen bij de implementatie, de evaluatie van het
gebruik van richtlijnen en het borgen van de richtlijnen (fase continueren) met elkaar te delen. Dit gebeurt ook nog op andere
manieren:
1. Faciliteren en stimuleren van het online uitwisselen van ervaringen en praktijkkennis, van elkaar leren, elkaar kunnen
bevragen via een eigen Google+ community en Linkedin groep.
2. Beschrijven van een aantal succesvolle aanpakken uit JGZ-organisaties. Aan de hand van een aantal interviews worden
mooie praktijkvoorbeelden van het invoeren en borgen van richtlijnen uit JGZ-organisaties beschreven. Dit levert een inspiratie
product op voor JGZ-organisaties, en kan dit ook voor andere zorgorganisaties zijn.
3. JGZ-professionals wordt gevraagd hoe ze specifieke richtlijnen gebruiken en hoe ze omgaan met het spanningsveld tussen
vraaggericht aansluiten bij ouders en toepassen van richtlijnen. Dit levert een nieuw onderdeel op voor de JGZ-richtlijnen
website: JGZ-professionals aan het woord.

De communicatie over richtlijnen in ontwikkeling maakt onderdeel uit van de informatievoorziening over richtlijnen aan de
implementatiefunctionarissen. De behoefte hieraan is aangegeven in de eindevaluatie van het vorige implementatie project. De
implementatiefunctionarissen zijn een belangrijke ingang en verbinding met JGZ-organisaties. Via hen en de JGZ-managers
worden JGZ-organisaties geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot richtlijnen op diverse manieren:
- Nieuwsbrief implementatie richtlijnen: 3- 4 keer per jaar. Deze nieuwsbrief bestaat al langer. Nieuw is dat de
implementatiefunctionarissen of richtlijn gebruikers uit hun organisatie actief bij gaan dragen aan de nieuwsbrief.
- Directe mailing aan het netwerk en aan JGZ-managers wanneer nodig, bijvoorbeeld bij de publicatie van een nieuwe (update)
richtlijn.
- Communicatie via social media: de Google+ community van het netwerk, Linkedin groep netwerk, Twitter.

1.A.2 IMPLEMENTATIETOOLKIT PRODUCTEN
Bij elke richtlijn wordt een implementatietoolkit gemaakt die JGZ-organisaties ondersteunt bij de invoering van de richtlijn in de
eigen organisatie. De toolkit bestaat uit de volgende producten. Voor elk product (met uitzondering van het product ‘specifiek
voor de betreffende richtlijn) is reeds een format beschikbaar, zodat de informatie op herkenbare wijze wordt weergegeven.
- PowerPoint presentatie: te gebruiken bij scholing over de richtlijn in de JGZ-organisatie. Kan op maat gemaakt worden door
sheets toe te voegen of te verwijderen.
- Overzicht randvoorwaardelijke implicaties: geeft inzicht in de randvoorwaarden voor het gebruik van de richtlijn.
- Factsheet: geeft op overzichtelijke beknopte wijze informatie over de richtlijn, waarom de richtlijn van belang is, wat het doel
is, wat de richtlijn oplevert (welke gezondheidswinst kan worden behaald, welk probleem kan worden voorkomen, wat zijn de
gevolgen als je niets doet voor de jeugdigen,de omgeving en de gemeente), het waarom van de richtlijn (aanleiding, probleem,
belangrijkste determinanten van het probleem en hoe die beïnvloed kunnen worden) de aanpak en een beschrijving van
belangrijke randvoorwaarden voor uitvoering. De factsheet is primair bedoeld voor JGZ-management en kan gebruikt worden in
gesprek met bijvoorbeeld CJG managers of gemeenten t.b.v.de onderbouwing van het advies over de richtlijn aan gemeenten.
Er zal worden nagegaan of de
- Overzicht met Frequently Asked Questions (de FAQ): de vragen uit de JGZ worden beantwoord door de richtlijnontwikkelaar
en gepubliceerd via een speciale tool op de JGZ-richtlijnenwebsite.
- BDS protocol: geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) de aanbevelingen uit de
richtlijn die uitgevoerd worden, geregistreerd moeten worden. Dit geeft duidelijkheid voor de professionals die de richtlijn
gebruiken en bevordert een uniformiteit van de registratie. Het protocol wordt al tijdens de ontwikkelfase gemaakt en getest
tijdens de praktijktest.
- Ruimte voor een extra toolkit product specifiek voor de betreffende richtlijn: bij sommige richtlijnen kan een ander product
wenselijk zijn naast de standaard toolkit producten. Dit toolkit product wordt ontwikkeld in co-creatie met de implementatie
functionarissen.

De toolkit wordt gemaakt in de eindfase van de ontwikkeling van elke richtlijn, waarbij in eerste instantie de expertise van de
richtlijnontwikkelaar wordt ingezet. Tijdens de looptijd van dit project werken we naar het in co-creatie maken van de
toolkitproducten met de implementatiefunctionarissen uit de JGZ-organisaties. De FAQ is een groeiproduct dat op geleide van
vragen uit het JGZ-veld steeds wordt aangevuld.

1.A.3 VERSPREIDING EN PROMOTIE NIEUWE RICHTLIJNEN (financiering uit eigen middelen NCJ)
Elke richtlijn wordt actief gepromoot en verspreid door middel van onderstaande activiteiten. Bij de verspreiding is ook expliciet
aandacht voor het waarom van de richtlijn; waarom is de richtlijn belangrijk. Hierbij wordt ook verwezen naar de factsheet
waarin dit voor de specifieke richtlijn is aangegeven.
- Directe mailingen: naar het netwerk implementatie, JGZ-managers, stakeholders in de JGZ en overige partners in het
jeugddomein, opleidingsinstituten.
- De NCJ nieuwsbrief en de NCJ website.
- Inzet van Sociale media, zoals linkedIn, Twitter, om de bekendheid van richtlijnen te vergroten.
- De beroepsverenigingen in de JGZ, ActiZ en GGD GHOR Nederland worden gevraagd informatie over de richtlijn en een link
naar de producten op de website van het NCJ op hun website te plaatsen.
- Minimaal vier keer per jaar updaten van de informatie op de NCJ website: webpagina’s ‘Voortgang en planning richtlijnen in
ontwikkeling’ en tabel ‘Implementatietoolkit' (op de webpagina Implementatie richtlijnen in de JGZ).

1.A.4  ONDERSTEUNING BORGING EN METEN GEBRUIK RICHTLIJNEN
Om de kwaliteit van van het professioneel handelen te garanderen is het van belang dat richtlijnen worden gebruikt zoals
bedoeld. Voor inzicht in het daadwerkelijk gebruik van richtlijnen is het nodig om het gebruik te meten. Inzicht in (de wijze van)
het gebruik in de eigen organisatie geeft JGZ-organisaties de kans om te sturen op kwaliteit van zorg en hun implementatie-en
borgingsstrategieën waar nodig aan te passen. Om JGZ-organisaties hierbij te ondersteunen heeft TNO in opdracht van het
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NCJ onderzocht welke methoden geschikt zijn om het gebruik van richtlijnen te meten in en door JGZ-organisaties. De in dit
onderzoek betrokken JGZ-organisaties geven aan ondersteuning nodig te hebben en graag twee tot drie meetinstrumenten per
richtlijn aangereikt te krijgen. Vragenlijsten, vignetten, observaties, intercollegiale toetsing en aanvullende interviews kwamen
als methoden van voorkeur naar voren. (5) Intercollegiale toetsing, maar ook het bespreken van de uitkomsten van
vragenlijsten en het met elkaar zoeken naar oplossingen voor knelpunten draagt ook bij aan de borging van de besproken
richtlijn.

De systematiek voor het maken van deze vragenlijsten, die per richtlijn op de kern-elementen het gebruik en per richtlijn de
determinanten van gebruik uitvragen, is inmiddels ontwikkeld. Voor de oudere richtlijnen zijn digitale vragenlijsten beschikbaar
die JGZ-organisaties kunnen aanvragen bij het NCJ om vervolgens zelf uit te kunnen zetten in de eigen organisatie. Dit geeft
een beeld van het gebruik en de determinanten van het gebruik van specifieke richtlijnen in de eigen organisatie.  Op landelijk
niveau geeft dit het NCJ inzicht in het gebruik van de JGZ-richtlijnen.

Ook voor de nieuw ontwikkelde richtlijnen is het van belang vragenlijsten beschikbaar te stellen. Daarnaast helpt het
JGZ-organisaties het gebruik van richtlijnen te meten, te borgen en te stimuleren als er ook een aantal andere
meetinstrumenten wordt ontwikkeld. Daarom worden de volgende ondersteunde meetinstrumenten en materiaal gemaakt:
- Digitale vragenlijst per richtlijn: uitvragen toepassing van kernelementen en determinanten van gebruik: uiterlijk een jaar na
publicatie van de richtlijn beschikbaar.
- Per richtlijn een aantal, op de richtlijn aansluitende, casuïstiek beschrijvingen. Deze worden gemaakt in samenwerking met
implementatiefunctionarissen (implementatie atelier) om in de casuïstiek dicht aan te sluiten bij de praktijk: te gebruiken bij de
invoering van een richtlijn, in intercollegiale toetsing en bij het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijsten: uiterlijk een
half jaar na publicatie.
- Overzicht van bruikbare methodieken voor intercollegiale toetsing: juni 2016.
- Werkblad Borging. Bij elke gepubliceerde richtlijn wordt in cocreatie met de implementatiefunctionarissen een werkblad
Borging gemaakt met tips, vragen, opdrachten die de continuering van richtlijnen bevorderen.

1.A.5 AANVULLENDE ACTIVITEITEN
Onderstaande activiteiten hebben als doel de bekendheid en het gebruik van richtlijnen te vergroten.

1. Vraagbaak implementatie richtlijnen.
Het JGZ veld, zowel de implementatiefunctionarissen als individuele JGZ-professionals weten de weg naar het NCJ inmiddels
goed te vinden wanneer zij vragen hebben over richtlijnen. Deze vragen worden door het NCJ, indien nodig na afstemming met
de richtlijnontwikkelaar, beantwoord. De vragen worden daarnaast geïnventariseerd en toegevoegd aan de FAQ bij de richtlijn
op de JGZ-richtlijnen website.

2. Structureel contact met opleidingsinstituten voor de JGZ
Het NCJ heeft frequent contact met opleiders van de post-initiele JGZ-opleidingen. Dankzij de samenwerking rond richtlijnen
met opleiders van de NSPOH, TNO en Avans+ (bieden de opleiding tot jeugdarts en/of de post HBO opleiding
Jeugdverpleegkundige) worden zij geregeld geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot richtlijnen. Zo worden zij
ook geattendeerd op de commentaarrondes en publicatie van richtlijnen, zodat zij dit onder de aandacht van hun studenten
kunnen brengen. Waar nodig wordt overlegd over het gebruik van de (inhoud) van richtlijnen in de lesstof, soms al voor de
publicatie zodat de inhoud van de richtlijn meegenomen kan worden in het curriculum. Daarnaast hebben de opleiders toegang
tot de JGZ-academie zodat zij gebruik kunnen maken van de e-learning modules in hun onderwijs. Deze activiteiten blijven ook
in dit vervolgproject van belang om studenten bewust te maken van het belang van werken met richtlijnen en om ervoor te
zorgen dat het inhoudelijke onderwijs aan JGZ-professionals aansluit bij de inhoud van de JGZ-richtlijnen.

3. Structureel contact met samenwerkingspartners
In het vorige project is gewerkt aan samenwerking rondom richtlijnen met andere partners in het jeugddomein. Het gaat om de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de stuurgroep richtlijnen jeugdzorg/NJi, het Nederlandse huisartsen
genootschap (NHG), V&VN kinderverpleegkundigen, het kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie en de Koninklijke
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Samenvattend komen de afspraken er op neer dat partijen en NCJ
elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken betreffende richtlijnen en afstemmen over het betrekken van de andere
beroepsgroep(en) bij de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn of update. Niet elke partij maakt zelf richtlijnen, maar kan en wil
wel expertise leveren aan en gebruik maken van voor hen relevante JGZ-richtlijnen. Deze samenwerking wordt binnen dit
project gecontinueerd.

1.B PLAN VAN AANPAK ONTSLUITEN INFORMATIE INFORMATIE UIT RICHTLIJNEN VOOR OUDERS/OPVOEDERS EN
JEUGDIGEN
Goede, juiste en eenduidige informatie voor ouders die aansluit bij de richtlijn bevordert het gebruik van richtlijnen door
professionals. De activiteiten in dit onderdeel van de aanpak grijpt met name in op de belemmerende factor ‘kinderen en
ouders werken niet mee’. Maar omdat dit tevens onderdeel is van de implementatiestructuur pakt het ook de belemmerende
factoren: ‘ontbreken ondersteuningsstructuur’ en ‘alleen publicatie en verspreiding’ aan.
Het per richtlijn maken van een aparte ouderfolder is niet meer van deze tijd, ouders worden steeds digitaler. In 2013 bleek
83% van de Nederlanders gezondheid gerelateerde informatie van internet te halen. (11) Waarschijnlijk is dat percentage
alleen maar toegenomen. Voor het bieden van goede digitale informatie is het efficiënt om bestaande kanalen te gebruiken,
waar gevalideerde informatie voor ouders te vinden is en waar ouders al gebruik van maken, zoals thuisarts.nl, en waar
JGZ-organisatie voor publiekscommunicatie al gebruik van maken, zoals thuisarts.nl en opvoeden.nl.

Om de informatie voor ouders en jongeren over de richtlijn thema’s te ontsluiten zal uit elke geautoriseerde richtlijn de
kernboodschappen voor ouder en jongeren worden gehaald. Deze leiden tot publieksvriendelijke informatie over de
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richtlijnthema’s. De wijze waarop dit gebeurt wordt met thuisarts.nl en opvoeden.nl begin 2016 besproken en in de eerste helft
van 2016 nader uitgewerkt, zodat de afspraken vanaf 2016 geëffectueerd kunnen worden. In de tweede helft van 2016 zal in
afstemming met thuisarts.nl en opvoeden.nl en met de JGZ-organisaties worden afgestemd hoe ouders en jongeren
geïnformeerd worden over de beschikbaarheid van JGZ-richtlijnthema’s op de beide websites.

De website thuisarts.nl is een populaire publiekswebsite. In 2014 werd de site gemiddeld 60.000 keer per dag bezocht. Op
deze website van het NHG (Nederlands huisartsengenootschap) wordt betrouwbare, evidence based, informatie gegeven,
ondermeer afkomstig uit de NHG standaarden (richtlijnen). Huisartsen gebruiken de site ook tijdens hun consulten. Naast de
website is er ook een gratis App. (11) Met het NHG is reeds contact gelegd om af te spreken op welke wijze thuisarts.nl en de
bijbehorende App ingezet kan worden om de richtlijn thema’s van de JGZ-richtlijnen voor ouders te ontsluiten.

De websites www.opvoeden.nl en www.infovoorjou.nl van de stichting opvoeden.nl biedt gevalideerde informatie voor ouders
en opvoeders en jongeren en biedt deze ook aan voor op de websites van uitvoerende organisaties. De stichting werkt nauw
samen met de redactie van de GroeiGids.nl, waardoor beide websites dezelfde informatie bieden.
De informatie over de thema’s waar ook een richtlijn voor is, dient aan te sluiten bij de richtlijn om ervoor te zorgen dat de
informatie eenduidig is. Om dat te realiseren zal in afstemming met de stichting opvoeden.nl een werkwijze worden ontwikkeld
waarbij de kennis uit richtlijnen op aantrekkelijke wijze voor ouders wordt vertaald naar de informatie op de websites
opvoeden.nl en infovoorjou.nl.
Voor jongeren biedt de website jouwggd.nl van de GGD Amsterdam informatie over thema’s als gevoel, eigen lichaam of
andere dingen waar veel jongeren thuis liever niet over praten.  Ook met de organisatie die deze website beheert zal
samenwerking worden gezocht. Bij Jouw GGD zijn veel JGZ-organisaties aangesloten.  Met de GGD Amsterdam, die ook
groeigids.nl beheert, zal worden nagegaan hoe kan worden samengewerkt om kennis uit richtlijnen via deze websites te
ontsluiten.

Voor psychosociale onderwerpen, zoals angst, depressie en slaapproblemen wordt de informatie over de richtlijn uitgewisseld
met het kenniscentrum Kinder en jeugdpsychiatie die ook informatie voor ouders en jongeren (brainwiki.nl) op hun website
ontsluit. Op de richtlijnenwebsite wordt bij het onderdeel ‘Voor Ouders’ en ‘Voor Jongeren’ naar brainwiki.nl verwezen.

1.C. PLAN VAN AANPAK OM GEBRUIKERS VAN RICHTLIJNEN TE ONDERSTEUNEN
De implementatie producten en- activiteiten in dit onderdeel grijpen in op diverse belemmerende en bevorderende factoren die
het gebruik van richtlijnen bepalen. De scholingsproducten e-learning en webinars grijpen in op de factoren onbekendheid met
de inhoud en educatie professionals. Deze producten verzachten samen met de producten in het onderdeel 1.C.2.
Optimaliseren toepassen richtlijnen, de belemmerende factoren ‘veel richtlijnen tegelijk’ en ‘geen tijd’ en zijn met name van
invloed op de adoptie-bereidheid van professionals om met de richtlijnen te werken.
Door het optimaliseren van de toegankelijkheid

1.C.1 OPTIMALISEREN TOEGANKELIJKHEID RICHTLIJNEN
1. Richtlijnen app-JGZ die ook offline is te raadplegen
De webbased gepubliceerde richtlijnen op de JGZ-richtlijnen website zijn dankzij het responsive design behalve via de
computer ook te raadplegen via een tablet of smartphone. Er is geen aparte mobiele versie van de JGZ-richtlijnen website. Om
de richtlijnen voor uitvoerende JGZ-professionals nog beter toegankelijk te maken wordt de RApp JGZ (Richtlijnen App JGZ)
ontwikkeld voor de besturingssystemen iOS en Android. In de RApp zijn de aanbevelingen per richtlijn snel, gemakkelijk en
offline te raadplegen, wat de toepasbaarheid van richtlijnen vergroot.

Een app biedt t.o.v. een mobiele website de volgende voordelen:
- Een app is sneller, alle grafische elementen zijn al gedownload bij het installeren van de App.
- Een app kan offline gebruikt worden, ook voor het bladeren door verschillende richtlijnen is geen internet vereist.
- Er zijn uitgebreidere functionaliteiten mogelijk bij een app.
- Apps worden meestal meer gebruikt dan mobiele websites.
- Gebruikerservaringen scoren bij apps vaak hoger dan bij mobiele websites.

Als nadelen van een app t.o.v. een mobiele website wordt genoemd dat een app eerst gedownload moet worden.Een app moet
aangepast worden wanneer het besturingssysteem van een smartphone of tablet wijzigt. Verder wordt een app, in tegenstelling
tot een mobiele website, niet geïndexeerd door zoekmachines (www.dailycms.com).

Aanpak ontwikkeling, promotie en monitoring van de RApp
Planning ontwikkeling RApp
-  Offerte traject voor ontwikkeling van de RApp: januari-februari 2016.
-  Ontwikkeling RApp: maart-april 2016.
-  Twee tot drie richtlijnen invoeren en vervolgens testen onder groep gebruikers: mei-2016
-  Verder vullen van de RApp: juni-juli 2016.
-  RApp operationeel: uiterlijk augustus 2016.

Planning promotie en monitoring
- Informeren JGZ-organisaties en stakeholders via de gebruikelijke kanalen: september 2016 (na de zomervakantie).
- Elk kwartaal wordt nagegaan hoe vaak de App is aangeschaft.

2. Publicatie richtlijnen op JGZ-richtlijnen website
Richtlijnen voor de JGZ worden webbased gepubliceerd op de JGZ-richtlijnen website van het NCJ (www.jgzrichtlijn.nl). Elke
richtlijn heeft een eigen startpagina en link naar de verschillende thema’s uit de richtlijn. Per thema staan de aanbevelingen
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boven aan met de mogelijkheid door te klikken naar de onderbouwing. Daarnaast zijn op de startpagina extra informatie,
ondersteunende producten, zoals de overzichtskaart (vaak met stroomschema), (link naar) informatie/folders voor ouders,
kinderen en jongeren en de implementatietoolkit producten te vinden.
Elk kwartaal wordt gekeken naar het aantal bezoeker op de richtlijnen website. Gemiddeld werd in 2015 per kwartaal de
richtlijnen website ?22500 keer bezocht door nieuwe en terugkerende bezoekers die met elkaar 90.000 pagina’s bekeken.

1.C.2.  OPTIMALISEREN TOEPASSEN RICHTLIJNEN
1.Behoeften JGZ-professionals
In dit onderdeel wordt samen met JGZ-professionals nagegaan wat hen ondersteunt bij het toepassen van de verschillende
richtlijnen en hoe dit verder uitgewerkt kan worden. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om aan te sluiten bij al
lopende projecten om het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) slimmer te maken zoals de iGrow Pro, een
e-health applicatie die door TNO is ontwikkeld en onderzocht. Resultaten van screeningsinstrumenten en het bijbehorend
advies worden dan direct op inzichtelijke wijze gepresenteerd binnen het DD JGZ. Dit levert besliskundige ondersteuning voor
het tijdig signaleren en het inzetten van preventie, gepersonaliseerde informatie en ondersteuning van het gebruik van
JGZ-richtlijnen. Voordelen voor de ouders zijn herkenning (dit profiel past bij mijn kind), meer inzicht in de gezondheid van het
kind door visualisatie van data.

2. Preventieadviezen uit richtlijnen
JGZ-professionals hebben inmiddels heel wat JGZ-richtlijnen tot hun beschikking. Deze moeten zij toepassen in de vaak korte
tijd die ze hebben in hun contacten met ouders en jongeren. Wanneer een professional iets signaleert, kan via de
richtlijnen-app en via de richtlijnenwebsite het bijbehorende advies uit de richtlijn worden opgezocht. Maar richtlijnen geven ook
preventie- en voorlichtingsadviezen. Daarvoor kan het handig zijn als professionals een overzicht hebben van alle
preventieadviezen uit alle JGZ-richtlijnen ingedeeld naar leeftijdsfasen van een kind. Mogelijk kan dit onderdeel worden van de
richtlijnenapp. Hoe het overzicht er uit komt te zien hangt af van de uitkomsten van het behoeftenonderzoek dat hierboven is
beschreven. Voor dit onderdeel wordt samengewerkt met een jeugdarts-onderzoeker uit een JGZ-organisatie die soortgelijke
plannen heeft.

Planning:
-  behoefteonderzoek richtlijngebruikers JGZ-richtlijnen: maart-april 2016
-  overzicht preventieadviezen: maart-april 2016 eerste opzet om voor te leggen aan groep JGZ-professionals/
richtlijngebruikers. Mei-juni 2016 overzicht preventieadviezen naar leeftijdsfasen gereed.

3. Test je richtlijn kennis zelftest
Weet wat je weet, leer bij wat je niet weet, dat is het uitgangspunt voor de ‘test je richtlijn kennis zelftest’.  Deze digitale test
wordt ontwikkeld als hulpmiddel voor JGZ-professionals om zichzelf te testen. Door bewust te zijn wat je nog niet weet m.b.t. de
richtlijn, kun je als professional effectiever bijleren en weet je waar op te focussen bij het leren werken met de richtlijn.
Specifieke (onderdelen van) een richtlijn nog eens goed lezen, de e-learning module nog een keer doen, vragen om bijscholing
via de werkgever.
De zelftest stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van professionals om volgens richtlijnen te werken, te zorgen voor het
kwalitatief, evidence-based uitvoeren van de preventieve zorg.
De digitale zelftest bestaat uit kennis- en toepassingsvragen uit de richtlijnen. Deze worden ingedeeld per richtlijn, zodat
professionals zichzelf per richtlijn kunnen testen. Op hun antwoorden krijgen ze direct feedback met toelichting waarom het
antwoord correct of nog niet helemaal goed is en tips om de kennis te updaten. De zelftest wordt beschikbaar gesteld via de
richtlijnenwebsite en/of de JGZ-academie.

Planning ontwikkeling en actualisering zelftest ‘Test je richtlijn kennis’
- Ontwikkeling van de zelftest met de richtlijnen die in 2015 zijn gepubliceerd en de richtlijnen die in 2016 worden gepubliceerd:
najaar 2016
- Zelftest beschikbaar: november 2016
- Actualisatie zelftest: jaarlijks: nieuw gepubliceerde richtlijnen worden toegevoegd.

1.C.3 SCHOLING RICHTLIJNEN
Het is van belang dat een professional kennis en begrip heeft van een richtlijn, weet wat er verwacht wordt, kan handelen
conform de onderliggende empirische en theoretische principes en dat flexibel kan toepassen wanneer de specifieke situatie
van de jeugdige dat vraagt. (5) Scholing is een middel om professionals de kennis van een richtlijn eigen te laten maken. Dit
bevordert de adoptie en het gebruik van de richtlijn. Binnen dit project gebeurt de scholing van de richtlijnen op twee manieren.

1. Richtlijn scholing via webinars met filmpje na afloop
Voor de scholing over nieuwe richtlijnen wordt binnen dit project gekozen voor een interactieve scholing via internet, een
interactief webinar. De trainer met expertise op de inhoud van de richtlijn geeft een life training met de focus op wat de de
richtlijn vraagt aan verandering in het professioneel handelen. Door de interactie kunnen de deelnemers vanaf hun eigen
computer vragen stellen en reageren op vragen, stellingen etc. van de trainer. De webinars worden opgenomen en na afloop
via het Youtube kanaal van het NCJ gedeeld met alle JGZ-organisaties. Zij kunnen het webinar gebruiken voor de
richtlijnscholing in de eigen organisatie.

Ontwikkeling webinars
Voorbereiding webinars algemeen
- Offertetraject professionele ondersteuning uitvoering webinar (‘webinar bureau’): februari-maart 2016
- Uitwerken draaiboek richtlijn webinar: april-mei 2016
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Richtlijn-webinar
- Voorbereiding in de autorisatie fase van een richtlijn.
- Aankondiging datum en uitnodiging tot inschrijving bij de actieve verspreiding van de richtlijn, direct na de publicatie.
Vooraankondiging vindt vooral plaats via de gebruikelijke communicatiekanalen met de implementatiefunctionarissen. De
webinars worden uiterlijk 2 maanden na publicatie van een nieuwe richtlijn georganiseerd. Dit geeft de deelnemers tijd om de
richtlijn vooraf te lezen. De publicatie van de eerste richtlijn uit het ZonMw programma richtlijnen JGZ 2013-2018 wordt in april
2016 verwacht. Het eerste JGZ-richtlijn-webinar vindt dan in juni plaats.
- Uitvoering: de primaire doelgroep is de implementatiefunctionaris. Om interactie mogelijk te maken is er een maximum van
100 deelnemers per webinar en maximaal 2 personen per JGZ-organisatie die kunnen deelnemen. Tijdens het webinar kunnen
deelnemers vragen stellen die zoveel mogelijk tijdens het webinar worden beantwoord. Vragen die niet beantwoord kunnen
worden tijdens de webinar worden achteraf beantwoord.
- Na afloop publicatie van het webinarfilmpje op het YouTube kanaal van het NCJ.

2. E-learning
Met behulp van e-learning is het mogelijk zelfstandig, op een eigen gekozen tijdstip, kennis op te doen en te onderhouden op
een interactieve en aantrekkelijke wijze. Binnen het vorige implementatieproject is de JGZ-academie ontwikkeld en zijn acht
JGZ-richtlijn e-learning modules gemaakt. De JGZ-academie is doorontwikkeld van een portal voor richtlijn e-learning modules
tot een bredere digitale leeromgeving voor de JGZ, waar toegang tot diverse soorten e-learning modules, training of toetsen
overzichtelijk op één plek te vinden is. In dat kader biedt de JGZ-academie ook links naar voor de JGZ relevante e-learning
modules buiten de JGZ-academie.

De JGZ academie kent de volgende functionaliteiten:
- In de JGZ-academie kunnen JGZ-professionals e-learning modules volgen en toetsen maken.
- Alle communicatie verloopt automatisch via de JGZ academie, inclusief registratie van de voortgang en de behaalde score
van de toets per e-learning module.
- Via de JGZ-academie is elke gebruiker bekend en kan gevolgd worden, zowel op individueel- als op groepsniveau (zodat
onder meer accreditatie systematisch gewaarborgd is en management informatie gegenereerd kan worden).

JGZ-organisaties vinden e-learning modules ondersteunend bij het bevorderen van het gebruik van richtlijnen. (8) Daarom
wordt binnen deze aanpak ook ingezet op de ontwikkeling van nieuwe richtlijn e-learning modules en, indien nodig, de update
van bestaande e-learning modules. De richtlijnadviescommissie van het NCJ wordt jaarlijks gevraagd te adviseren over de
keuze voor welke richtlijnen een e-learning module te maken. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd om de
geschiktheid van een richtlijn voor een e-learning te beoordelen:
1. De mate van aanwezigheid van een kenniscomponent in de richtlijn: hoeveel moeten professionals leren/weten om met de
richtlijn te kunnen werken.
2. De mate waarin de kenniscomponent gebaseerd is op vernieuwende (wetenschappelijke) kennis.
3. De mate waarin de richtlijn een verandering in handelen vraagt van professionals.
4. De mate van relevantie van het thema voor de JGZ.

Bij de ontwikkeling van de e-learning modules worden didactische experts, de richtlijn ontwikkelaar en een aantal
JGZ-professionals betrokken.

Exclusiecriterium: van richtlijnen waarbij voornamelijk oefening nodig is of waarbij het puur om procedurele of organisatorische
aspecten gaat worden e-learningmodules gemaakt.

De e-learningmodules gaan uit van een didactisch concept, waarbij een actieve leerhouding wordt gevraagd. De cursist doet
zoveel mogelijk zelf op een manier die bij de eigen leerstijl past en rekening houdt met verschillen in voorkennis en leerstijl. De
opdrachten zijn: beslis hoe verder, lees, zoek op, pas toe etc. De leerstof wordt kernachtig gepresenteerd, de cursist krijgt
inhoudelijke feedback, vragen, voorbeelden bij de opdrachten, verdiepingen, uitzonderingen, extra aanwijzingen en tips. Zo
wordt er telkens weer beroep gedaan op het kennisniveau van de cursist en zijn vermogen om bewust professioneel te zijn.
Elke e-learning wordt afgesloten met een toets. Deze bestaat uit 20 vragen/opdrachten die at random uit een grotere
hoeveelheid vragen zijn gehaald. Om te slagen voor de toets en accreditatiepunten te verkrijgen moet minimaal 70% van de
toetsvragen correct beantwoord zijn. Er zijn drie herkansingsmogelijkheden.

2. PROJECTORGANISATIE
De projectorganisatie bestaat uit een projectteam (met een projectleider) en projectadviseurs. Het projectteam bestaande uit
vier NCJ medewerkers (Dhr F. Pijpers, Mw M. Jobse, Mw B. Sterkenburg Mw T. Dunnink), is verantwoordelijk voor de
uitvoering  alle in dit plan van aanpak genoemde activiteiten. Om het projectteam heen zit een schil van projectadviseurs. Zij
vertegenwoordigen de drie JGZ-beroepsverenigingen en de JGZ-brancheorganisaties. De projectadviseurs adviseren het NCJ
over de inhoud en uitvoering van de activiteiten en de producten. Om dicht bij de praktijk te blijven en feeling te houden met
waar de JGZ-praktijk behoefte aan heeft, zit er in het projectteam twee projectmedewerkers die ook in een JGZ-organisatie
werken. Tevens werkt één van de projectadviseurs in een JGZ-organisatie en wordt nog gezocht naar een JGZ-manager en
een JGZ-professional/richtlijngebruiker om  het projectteam als adviseur te versterken.

3. RESULTATEN, BEWAKEN VOORTGANG EN EVALUATIE
De beoogde opbrengsten/resultaten van dit project zijn kwantitatief geformuleerd, per activiteit/product die eerder in dit plan
van aanpak zijn beschreven.
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RESULTATEN
Resultaten onderdeel A Implementatieproducten en -activiteiten.
1. In 2019 participeert minimaal 90 % van de JGZ-organisaties in het netwerk implementatie waarbij minimaal 75% van alle
JGZ-organisaties actief bijdraagt aan het implementatie atelier.
2. Eind 2019 is voor elke richtlijn die binnen dit project wordt geïmplementeerd een implementatie toolkit beschikbaar met
minimaal 2 producten welke volgens de planning beschikbaar is.
3. Eind 2019 is voor elke richtlijn een vragenlijst beschikbaar om het gebruik van de richtlijn te meten en heeft het NCJ op basis
van door JGZ-professionals ingevulde vragenlijsten inzicht in het gebruik van richtlijnen die eind 2019 langer dan een jaar zijn
gepubliceerd.
4. Aan het eind van elk projectjaar is bij elke gepubliceerde richtlijn uit het ZonMw programma richtlijnen JGZ 2013-2018
casuistiek beschrijving ten behoeve van de borging en kwalitatief meten van het gebruik beschikbaar.

Resultaten onderdeel B. Ontsluiten van informatie uit richtlijnen voor ouders/opvoeders en jeugdigen.
5. Vanaf medio 2016 is informatie over richtlijnthema’s uit  gepubliceerde JGZ-richtlijnen beschikbaar voor ouders/opvoeders
via thuisarts.nl en opvoeden.nl en voor jeugdigen op jouw ggd.nl. Eind 2019 is de informatie uit alle richtlijnen uit het ZonMw
programma richtlijnen 2013-2018 op deze wijze ontsloten voor ouders en jeugdigen.

Resultaten onderdeel C Optimaliseren toegankelijkheid richtlijnen
6. Eind 2016 zijn de aanbevelingen uit JGZ-richtlijnen te raadplegen via de RApp (RichtlijnenApp)
7. Eind 2017 is de RApp aangeschaft door minimaal 2000 gebruikers (ongeveer een derde van de JGZ-professionals).
8. Medio 2016 is er een overzicht beschikbaar voor JGZ-professionals met alle preventie adviezen uit de richtlijnen en is bij
JGZ-professionals nagegaan welke andere producten of activiteiten ondersteunen om richtlijnen toe te passen.
9. Eind 2016 is de ‘Test je richtlijn kennis zelftest’ voor JGZ-professionals beschikbaar en eind 2019 maken alle richtlijnen uit
het ZonMw programma richtlijnen 2013-2018 onderdeel uit van de zelftoets en is de zelftoets door minimaal 2000 professionals
gebruikt.
10. Eind 2016 is ervaring opgedaan met richtlijn scholing in de vorm van een webinar en is besloten of dit een vervolg krijgt. Als
de ervaringen goed zijn, zoals wordt verwacht, dan is eind 2019 bij elke richtlijn uit het ZonMw programma richtlijnen
2013-2018 een webinar georganiseerd, hebben professionals uit alle JGZ-organisaties meerdere webinars gevolgd en zijn
webinarfilmpje beschikbaar voor JGZ-organisaties.
11. Eind 2019 zijn acht nieuwe richtlijn e-learning modules beschikbaar voor JGZ-professionals via de JGZ-academie.  Deze
modules zijn door minimaal de helft van de JGZ-professionals gevolgd.

Resultaten Evaluatie
12. Medio 2019 is het project geevalueerd door een externe onafhankelijke partij waarbij aanbevelingen zijn gedaan t.b.v. het
vervolg en de structurele inbedding na afloop van dit project.

BEWAKEN VOORTGANG
Om de voortgang van het project te bewaken, te checken of de aanpak werkt zoals bedoeld en om de continuering van de
aanpak na afloop van de projectduur te bestendigen, wordt in dit plan van aanpak de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus
gevolgd. De check gebeurt door middel van tussentijdse evaluaties die directe bijsturing waar nodig mogelijk maken. Tevens
zal een eindevaluatie worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij.

PDCA cyclus
Plan:
Plannen van de activiteiten m.b.v. het ‘model voor het invoeren van vernieuwingen’ (zie plan van aanpak).
Do:
Uitvoering van de onderdelen volgens het plan van aanpak en de planning.
Check:
Jaarlijks project en resultaat evaluatie over de voortgang van het project en de stand van zaken m.b.t. de resultaten met het
projectteam.
Elk kwartaal een interne project evaluatie van de voortgang en de resultaten met de projectmedewerkers.
Twee keer per jaar evaluatie van het implementatieatelier met de deelnemers. Daarnaast worden de
implementatiefunctionarissen uit JGZ-organisaties actief uitgenodigd feedback te geven op de implementatie van producten en
activiteiten.
Het uitvoeren van een eindevaluatie bij JGZ-organisaties.
Act:
Aanpassing van de plannen, de uitvoering en/of de planning n.a.v. de interne project - en resultaat evaluatie. Daarnaast
aanpassing wanneer dit in de uitvoering noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van feedback uit de JGZ-praktijk.

De beoogde resultaten en de aanpak van dit project worden medio 2019 geëvalueerd door een onafhankelijke externe partij.
Naast de check op de beoogde resultaten en de mate van gebruik van de activiteiten (aantal deelnemers en de evaluatie van
een bijeenkomst bij de deelnemers) en producten (aantal gebruikers van de e-learingmodules) wordt bij ook een
procesevelauatie bij de implementatiefunctionarissen en de JGZ-managers gedaan:
- In welke mate de producten en activiteiten de invoering en het borging van richtlijnen bevorderen en het meten van gebruik
van richtlijnen ondersteunen.
- Hoe zij de informatievoorziening rondom richtlijnen ervaren.
- Hoe groot de motivatie is binnen de organisatie om richtlijnen te gebruiken.
- In hoeverre zij zichzelf in staat achten richtlijnen in te voeren en te borgen in de eigen organisatie.
- Welke verbetertips zij hebben voor de implementatie producten en activiteiten.
- Hoe de implementatie van richtlijnen na 2019 vorm moet krijgen en of en hoe de landelijke implementatie ondersteuning
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gecontinueerd moet worden.

RISICOTAXATIE HAALBAARHEID BEOOGDE RESULTATEN
Er gebeurt veel in dit project. Veel van de activiteiten en producten hangen met elkaar samen en zijn in de planning wederzijds
afhankelijk.
Met name de planning is van verschillende factoren afhankelijk. Als richtlijnen later worden geautoriseerd dan gepland,
verschuiven ook de productie van de implementatietoolkit en de richtlijn digitale scholing. Hiervoor is continue alertheid en waar
nodig aanpassing van de planning nodig. De ervaring met het vorige project heeft geleerd dat dit mogelijk is.
Met name in 2016 zijn er een aantal zaken die opgezet moeten worden omdat het nieuwe activiteiten en producten betreffen.
Hiermee is in de inzet die het NCJ binnen dit project hier op pleegt rekening gehouden.

Voor JGZ-organisaties kan de hoeveelheid te implementeren richtlijnen een knelpunt zijn. De ervaring leert dat
JGZ-organisaties hier in hun eigen tempo aanhouden, en de volgorde van de in te voeren richtlijnen zelf bepalen. Dankzij de
beschikbaarheid van de implementatieproducten, ook langere tijd na publicatie, is dat geen probleem. Zo kunnen
JGZ-organisaties de implementatie van richtlijnen laten aansluiten bij de kenmerken van de eigen organisatie.

4. PROJECTPLANNING
Tijdens dit project worden 18 richtlijnen ontwikkeld of herzien en één LSA (Landelijke samenwerkingsovereenkomst). Voor de
invoering worden deze verdeeld over de projectperiode: in de jaren 2016, 2018, 2019 vijf richtlijnen, in 2017 vier richtlijnen,
inclusief de LSA. De planning sluit aan bij de verwachtte autorisatie- en publicatiedata.

4.1 Planning per jaar
In bijlage 1 wordt een specifieke planning aangegeven voor 2016 en een voorlopige planning voor de jaren 2017 t/m 2019. De
genoemde activiteiten in de planning zijn onder de onderdelen 1. A (implementatieproducten en -activiteiten), 1. B (ontsluiten
informatie voor ouders/opvoeders en jeugdigen) en 1.C (gebruikers van richtlijnen ondersteunen) nader en specifiek uitgewerkt.

Planning Implementatieproducten en -activiteiten 2016
In 2016 worden naar verwachting vijf richtlijnen gepubliceerd (zie bijlage 1 tabel 2 publicatie planning), te weten:
Herziening JGZ-richtlijn Kindermishandeling (april 2016), de herziening JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing Gehoorstoornissen
(juni 2016), JGZ-richtlijn Angst (juli 2016), JGZ-richtlijn Psychosociale problemen (oktober 2016), JGZ-richtlijn Gezonde slaap
en slaapproblemen (oktober 2016).  Een overzicht van alle geplande richtlijnen die binnen dit project vallen is weergegeven in
bijlage 1.

Bij elke richtlijn vindt verspreiding plaats en worden de onder 1. A.2 genoemde implementatieproducten gemaakt en wordt een
webinar georganiseerd. De algemene planning hiervoor is als volgt:
- Publicatie (zoals beschreven onder 1.A.3): uiterlijk 1 maand na autorisatie.
- Implementatietoolkit (zoals genoemd onder 1.A.2): uiterlijk 1 maand na publicatie (met uitzondering van de FAQ die in de
meeste gevallen pas later toegevoegd kan worden).
- Verspreiding en promotie (zoals beschreven onder 1.A.3): na publicatie, waar mogelijk worden meerdere richtlijnen
gebundeld, in 2016 worden de richtlijnen gehoorstoornissen en angst in één keer verspreid.
- Webinar richtlijn (zie 1.C.2): uiterlijk 2 maanden na publicatie.

Verder zijn er een aantal activiteiten die over het hele jaar door lopen: Informatievoorziening en communicatie over richtlijnen,
faciliteren online uitwisseling, vraagbaak JGZ-richtlijnen, contact met opleidingsinstituten voor de JGZ. Zie bijlage 1 voor de
projectplanning.

Expertise, voorgaande activiteiten en producten / Expertise, prior activities and products
T. Dunnink, MZO (hoofdaanvrager, projectmedewerker)
Functie: Senior adviseur NCJ, projectleider Kracht van Preventie, projectleider Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ.
Expertise en ervaring met projectmanagement. Momenteel projectleider van het NCJ programma Kracht van Preventie,
ambtelijk secretaris Richtlijn adviescommissie en projectleider Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ.

Dr. F. Pijpers (projectleider en penvoerder, projectmedewerker)
Functie: Senior adviseur NCJ
Expertise en ervaring met projectmanagement. Expertise en ervaring in onderzoek en advisering over implementatie in de
preventieve gezondheidszorg.

M. Jobse  (uitvoerder, projectmedewerker)
Functie: Adviseur NCJ en stafverpleegkundige STMR
Expertise en ervaring met de invoering van richtlijnen in de praktijk en behoefte vanuit de praktijk. Ervaring met de ontwikkeling
van implementatie toolkit producten en de organisatie van bijeenkomsten voor het netwerk implementatie richtlijnen.

B. Sterkenburg, Msc (uitvoerder, projectmedewerker)*
Functie: Adviseur NCJ, GIZ medewerker GGD Hollands-Midden
Expertise en ervaring met advisering en productontwikkeling binnen de jeugdgezondheidszorg. Inzicht in implementatie
ondersteuning en onderzoek.
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Drs. R. de Jong (projectadviseur)
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Functie: implementatiedeskundige, docent NSPOH
Expertise en ervaring in onderzoek, scholing en advisering over implementatie in de preventieve gezondheidszorg.

Ir. S. Neppelenbroek  (projectadviseur)
Functie: Beleidsmedewerker JGZ GGD Nederland
Expertise en inzicht in behoeften JGZ-organisaties en mogelijke knelpunten in de praktijk bij de invoering van richtlijnen in
JGZ-organisaties.

I. Steinbuch (projectadviseur)
Functie: Beleidsmedewerker JGZ ActiZ, jeugdarts
Expertise en inzicht in behoeften JGZ-organisaties en mogelijke knelpunten in de praktijk bij de invoering van richtlijnen in
JGZ-organisaties.

Dr. T. Beirens (projectadviseur)
Functie: Beleidsmedewerker AJN
Expertise en inzicht in behoefte van jeugdartsen en mogelijke knelpunten bij de invoering van de richtlijnen voor jeugdartsen
binnen de JGZ-organisaties. Ervaring met diverse (promotie)onderzoeken binnen de JGZ en werken in academische
werkplaats.

S. Luijer, MSc (projectadviseur)
Functie: stafverpleegkundige JGZ GGD Gooi & Vechtstreek, namens de V&VN
Expertise en ervaring met de implementatie van JGZ-richtlijnen in de praktijk en met advisering op landelijk niveau bij de
implementatieondersteuning door het NCJ. Tevens lid van de adviescommissie Opsporing Visuele Stoornissen.

K. Gillis (projectadviseur)
Functie: doktersassistent, voorzitter NVDA
Expertise: kennis JGZ-praktijk vanuit perspectief doktersassistenten in de JGZ
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Bijlage 1  

 

1A Projectplanning 

 

Tabel 1 Planning activiteiten en producten 
Activiteiten en producten Doorlopende planning 2016 t/m 2019 

Publicatie en verspreiding richtlijn of LSA uiterlijk maand na autorisatie 

Implementatietoolkit autorisatiefase richtlijn, uiterlijk maand na publicatie 
gereed 

Webinar uiterlijk 2 maanden na publicatie 

Nieuwsbrief richtlijnen 3 - 4 keer per jaar 

Implementatieateliers voor implementatiefunctionarissen 2 keer per jaar; voorjaar en najaar 

E-learning modules 2 per jaar 

Updaten informatie over richtlijnen op de NCJ website 4 keer per jaar 

Monitoring website bezoekers en gebruikers App na elk kwartaal 

Informatieverstrekking richtlijnen aan JGZ doorlopend 

Vraagbaak JGZ-richtlijnen doorlopend 

Contact met opleidingsinstituten en jeugdveld partners  doorlopend 

Activiteiten en producten 2016 Planning 2016 

Keuze twee richtlijnen voor ontwikkeling e-learning februari 

Ontwikkeling twee e-learning modules februari - december  

Proces informatie voor ouders en jongeren over thema’s richtlijnen 
op thuisarts.nl en opvoeden.nl  

maart-mei 

Onderzoek JGZ-behoefte ondersteunen toepassen richtlijnen maart - april 

Implementatieateliers voor implementatiefunctionarissen mei en november 

Nieuwsbrief implementatiefunctionarissen  februari, juni, november 

Overzicht preventie adviezen uit richtlijnen naar leeftijdsfase mei-juni 

Webinar richtlijn draaiboek ontwikkelen april - mei 

Eerste webinar juni 

Overzicht methoden intercollegiale toetsing juni 

RichtlijnenApp JGZ operationeel augustus 

Test je richtlijnkennis zelftest operationeel november 

Updaten informatie over richtlijnen op de NCJ website vier keer per jaar 

Activiteiten en producten 2017-2019 Planning 2017 t/m 2019  
Keuze richtlijn voor e-learning komend jaar begin 2017, 2018, 2019 

Inventarisatie optimaliseren toepassen richtlijnen voorjaar 2017 

Inspiratieboekje succesvolle aanpakken medio 2017 

Eindevaluatie medio 2019 

Zie verder de doorlopende planning die samenhangt met de publicatieplanning zoals aangegeven in tabel 2 

 

 

Tabel 2 Planning Publicatie JGZ-richtlijnen en Landelijke samenwerkingsovereenkomst (LSA) ZonMw programma 

richtlijnen 2016-2019 
JGZ-richtlijn of LSA Publicatie verwacht *planning nog onbekend, 

inschatting 

Kindermishandeling (update) april 2016 

Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen (update)  juni 2016 

Angst juli 2016 

Psychosociale problemen bij kinderen (update) oktober 2016 

Slapen en slaapgedrag oktober 2016 



Depressie december 2016/januari 2017 

Hartafwijkingen (update) december 2016/januari 2017 

LSA Wiegendood januari 2017 

Motorische ontwikkeling mei 2017 

Dysplastische heupontwikkeling april 2018 

Visus (update) Voorjaar 2018* 

Extremiteiten Zomer 2018* 

Ondergewicht Zomer 2018* 

Afwijkende groei Zomer 2018* 

Astma (update) Najaar/eind 2018* 

Zindelijkheid (update) Najaar/eind 2018* 

Spraak- en taalontwikkeling Eind 2018/begin 2019* 

Houding en beweging Voorjaar 2019* 

Ouder-kind relatie- hechting Voorjaar 2019* 

 

 

1B Model voor het invoeren van vernieuwingen  

 

 

Het model gaat uit van vier fasen die worden doorlopen bij een invoeringsproces. De eerste fase gaat om het 

informeren van de beoogde gebruikers (verspreiding). Wanneer de JGZ medewerker de intentie heeft de richtlijn 

toe te passen is er sprake van adoptie. Vervolgens gaat de JGZ-medewerker de richtlijn uitproberen in de praktijk 

(implementatie). Wanneer werken met de richtlijn onderdeel wordt van het routinematige handelen is er sprake 

van continuering. In elke fase kunnen verschillende determinanten een rol spelen die ertoe leiden dat het 

implementatieproces stagneert. Deze determinanten kunnen in vier categorieën ondergebracht worden 

● Kenmerken van de sociaal-politieke omgeving: financiering, wet- en regelgeving. 

● Kenmerken van de organisatie: bevorderend is betrokkenheid van de gebruikers bij de adoptiebeslissing, 

bevorderen van intercollegiale uitwisseling en proactief innovatief leiderschap. 

● Kenmerken van de gebruiker: gedrag en attitude. 

● Kenmerken van de vernieuwing: mate van uitvoerbaarheid en voordeel t.o.v. bestaande werkwijze, passend 

bij heersende normen. 

 

Een goede invoering houdt rekening met de verschillende fasen en de verschillende determinanten (10, 12). 

Onderstaande tabel geeft weer voor welke determinanten de geplande activiteiten en producten aandacht 

hebben en op welke fase van het vernieuwingsproces dit van toepassing is. 

 

 



1C Welke activiteiten en producten pakken welke de belemmerende en bevorderende factoren aan 

Het projectplan bevat de volgende activiteiten en producten: 

1.A Implementatieproducten en activiteiten: 

1.A.1 Co-creatie en interactie met implementatiefunctionarissen (implementatie atelier, interactie). 

1.A.2 Implementatietoolkit producten  

1.A.3 Verspreiding en promotie richtlijnen 

1.A.4 Ondersteuning borging en meten gebruik richtlijnen  

1.A.5 Aanvullende activiteiten (vraagbaak, contact opleidingsinstituten en samenwerkingspartners) 

1.B. Ontsluiten informatie uit richtlijnen voor ouders/opvoeders en jongeren  

1.C. Gebruikers van richtlijnen ondersteunen 

1.C.1 Optimaliseren toegankelijkheid richtlijnen (RichtlijnenApp en JGZ-richtlijnenwebsite) 

1.C.2 Optimaliseren toepassen richtlijnen (behoefte onderzoek, overzicht preventieadviezen, test je  

richtlijnkennis zelftest) 

1.C.3 Scholing (richtlijn scholing via webinars en richtlijn e-learning)  

De nummers van deze activiteiten corresponderen met de nummers in tabel 3, waarin aangeven wordt welke 

belemmerende en bevorderende factoren aangepakt worden met de activiteiten en producten. 
 

Tabel 3 Belemmerende en bevorderende factoren per activiteit en product 

 1.A.1 1.A.2 1.A.3 1.A.4 1.A.5 1.B 1.C.1 1.C.2 1.C.3 

Fasen van het vernieuwingsproces  

Verspreiding (V), Adoptie (A),  
Implementatie (I), Continuering (C) 

alle 
fasen 

A, I V, A C alle 
fasen 

I, C V, A, I A, I A,I 

Belemmerende factoren 

1. Ontbreken ondersteuningsstructuur  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

2. Alleen publicatie, verspreiding en eenmalige scholing ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

3. Ontbreken ondersteunende 
implementatieactiviteiten zoals ervaringsuitwisseling, 
promotie, interactie 

✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

4. Weinig aandacht voor communicatie met JGZ-veld, 
onvoldoende betrekken JGZ-managers 

✔  ✔     ✔ ✔ 

5. Onbekendheid met (inhoud van) richtlijnen ✔   ✔   ✔ ✔ ✔ 

6. Veel richtlijnen tegelijk invoeren ✔      ✔ ✔ ✔ 

7. Geen steun  van management, geen tijd ✔      ✔ ✔  

8. Kinderen en ouders werken niet mee      ✔    

9. Werken in een spanningsveld vraaggericht werken en 
aansluiten bij ouders 

✔         

10. Ontbreken aandacht nieuwe richtlijnen in 
beroepsonderwijs 

 ✔   ✔    ✔ 

Bevorderende factoren 

11. Infrastructuur voor implementatie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

12. Betrokkenheid van JGZ management ✔ ✔ ✔  ✔     

13. Educatie en ondersteuning JGZ professionals    ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

14. Monitoring gebruik richtlijnen    ✔      

15. Bekendheid met inhoud richtlijnen ✔      ✔ ✔ ✔ 

16. Bespreken gebruik bij intercollegiale toetsing    ✔    ✔  

 


