
Betrouwbare en 
eenduidige voorlichting 
van zwangerschap tot en 

met puberteit

Landelijk GroeiGids platform



Samenwerking van 20 JGZ/GGD organisaties

 

• Voorlichting via verschillende 
kanalen:
– Consult door professional
– 7 GroeiGidsen
– www.groeigids.nl 
– GroeiGids app
– GroeiGids ouderchat

Ondersteunt de professional 
in zijn wettelijke taak

Stimuleert samenwerking 
geboortezorg en integrale JGZ



Kijkje in de vernieuwde GroeiGids app

Overzicht scherm:

• Snelknoppen naar 
veelgebruikte functies

• Laatste bericht altijd in 
beeld

• Menubalk onderin



Betrouwbare informatie voor ouders

• Via de 
berichtenservice 

• Zelf informatie 
zoeken 

• Content i.s.m. 
Opvoedinformatie 
Nederland 

• Van zwangerschap 
tot 18 jaar (ook de 
berichten!)



Bijzondere momenten vastleggen in een groeipad

• Vanaf de 
zwangerschap tot 
18 jaar

• Inclusief foto’s en 
filmpjes

• Een album printen 
als herinnering



Een groeialbum maken als herinnering

• Van alle gegevens in de app kunnen 
ouders een pdf album maken en 
afdrukken als herinnering

• Ook een overzicht van bijgehouden 
gezondheidsgegevens is zo gemaakt 
met de app



Groeicurves bijhouden

• Groeicurves zoals 
gebruikt binnen JGZ; 
voor alle leeftijden + BMI

• Ouders voeren zelf 
groeigegevens in

• Nog geen koppeling met 
ddJGZ > dit is wel de 
wens van zowel ouders 
als organisaties



Contactgegevens JGZ

• Op basis van postcode zien ouders 
gegevens van hun eigen 
Jeugdgezondheid/GGD-organisatie 
(mits zij deelnemen aan de GroeiGids)

• In regio’s waar de ouderchat 
beschikbaar is, is ook de chatknop in 
beeld



GroeiGids ouderchat

- Online jeugdgezondheidszorg via 
chat voor ouders met kinderen 0-6 
jaar door de jeugdverpleegkundige

- Geopend op werkdagen en dinsdag- 
en donderdagavond

- In 9 regio’s beschikbaar 

- >35000 chats op jaarbasis en groeit

- Via de GroeiGids app (contactbutton) 
worden ouders naar de chat verwezen.



Nieuwe functie: Advies op maat – SRM voor ouders

• Op basis van Slimme 
Richtlijnen Module 
(SRM) van TNO

• Alleen voor groei nu 
getest (er is bijv. ook 
een SRM m.b.t. 
slapen).

• Ouder voert in 
volgende stap 
groeigegevens en 
zwangerschapsduur 
in.

• GroeiGids App geeft 
advies weer zoals 
gegenereert door 
SRM.



Nieuwe functie: DIY Van Wiechen

 



Van Wiechen-filmpjes in mijlpalen



Praktijk test met 2 nieuwe functies

Wie doen er mee?
• GGD Hollands Midden
• GGD Regio Utrecht
• VGGM
• GGD Fryslân

Mei- juli 2021
Ouders melden zich zelf aan om mee te 
doen; krijgen dan toegang tot de functies in 
de app. Ouders vullen 2x een vragenlijsten.

In sommige gevallen worden ouders in de 
app verwezen naar JGZ of GroeiGids 
ouderchat. 

Vragenlijstonderzoek zowel met ouders als 
professionals

Onderzoek wordt uitgevoerd door TNO 
i.s.m. GroeiGids



Denk mee!

Ga naar 
menti.com
Vul deze code 
in:
1124 3134

En denk mee!



Hoe kan de JGZ de GroeiGids app nog beter implementeren?

menti.com
Code: 6652 1665

Hoe kan JGZ het gebruik 
van de GroeiGids app  
stimuleren?

Hoe kan je in het werken 
met ouders de GroeiGids 
app gebruiken?



Resultaten mentimeter

bij de 22 weken prik





Direct proberen?

Download de app en log in met

Emailadres: 
appdummies@gmail.com

Wachtwoord: opgroeien

mailto:appdummies@gmail.com

