JouwGGD.nl
Contactpersoon: P
 etra van Tiggelen
Betrokken organisaties: Bij JouwGGD.nl zijn aangesloten: GGD Amsterdam,GGD
Brabant-Zuidoost, GGD Drenthe,GGD Flevoland, GGD Fryslân,GGD Gelderland
Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Groningen, GGD Hart voor Brabant, GGD
Hollands Midden, GGD Hollands Noorden, GGD Ijsselland,GGD Kennemerland, GGD
Limburg Noord, GGD Utrecht, GGD Regio Utrecht, GGD Noord- en Oost-Gelderland,
GGD Twente, GGD West Brabant, GGD Zaanstreek –Waterland, GGD Zeeland, CJG
Rotterdam –Rijnmond/ GGD Rotterdam-Rijnmond, RIVAS ZorgGroep en Careyn,
RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek en GGD Limburg Zuid. Er is een nauwe
samenwerking met stichting Opvoeden.nl
Status project: Gereed en in gebruik - maar we ontwikkelen steeds door. Het
adagium is 'nooit af'
Omschrijving: JouwGGD.nl is een breed gezondheidsplatform voor jongeren 12- 23
met mogelijkheden tot online hulp en interactie.
Winst: Door met zoveel JGZ organisaties samen te werken in en vanuit 1
herkenbaar platform bereiken we heel veel jongeren en kunnen we goede
dienstverlening leveren. Zo maken we gezamenlijk meer impact.
Link: www.JouwGGD.nl
Beschrijving
"JouwGGD.nl is een breed gezondheidsplatform voor jongeren 12- 23 met
mogelijkheden tot online hulp en interactie. (zie ook doel)”
Doelgroep: Jongeren van 12 tot en met 23 jaar.
Waarom
In het leven van jongeren is de periode van 12 - 22 jaar er een van grote ontwikkelingen.
Doelgroep met grote informatiebehoefte; maar de informatie moet wel betrouwbaar
en onafhankelijk zijn. Ze zijn kritisch. Weten dat er veel info op het web te vinden is en
zoeken ook veel info op het web. Maar wat is waar en betrouwbaar?
Online aanvulling op (offline) hulpaanbod van publieke en preventieve gezondheidszorg
voor jeugd.

Doel
“Online advies en hulp bieden aan jongeren 12 - 23 op gebied van gezondheid (we
hanteren de bredere positieve gezondheidsdefinitie van M. Huber) zodat ze zelf hun
eigen keuzes kunnen maken. We hanteren daarbij de volgende kernprincipes:
● Betrouwbaar: - de geboden informatie is gevalideerd en op maat, en - veiligheid
en privacy is belangrijk op ons platform
● Interactie: We bieden online hulp (chat en e-mail en in nabije toekomst ook
online zelfhulpmodulen) en reageren op informatie (forum) Daarnaast ook
interactie via Instagram en Facebook. NB: echte jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen werken binnen het e-team - zij verlenen de online hulp
en interacteren via de social media kanalen.
● Voor en door jongeren: jongeren werken via de jongerenadviseurs niet alleen
aan het onderzoeken van geschikte topics maar maken ook content voor de
website (filmpjes) En we doen structureel gebruikersonderzoek en extern
(klant)onderzoek onder jongeren.
We streven er naar nu verder de ontwikkeling in te gaan van een eigen
persoonlijke gezondheidsomgeving voor jongeren. Jongeren kunnen t.z.t. via
eigen inlog de eigen gezondheid c.q. leefstijl ‘testen’, monitoren en zelfmetingen
bijhouden, online hulp modulen volgen, direct contact leggen met de
aangesloten organisatie, en eigen gegevens opslaan. Uiteindelijk is de wens ook
op deze manier toegang te geven tot hun dossier.
Lessons Learned
Nooit af! Dat is de belangrijkste les. Je moet steeds verder ontwikkelen en
doorontwikkelen. Test met je doelgroep en doe onderzoek. Ontwikkel met je doelgroep
en stakeholders.
Contactpersoon
Petra van Tiggelen, pvtiggelen@ggd.amsterdam.nl , telnr: 0610449834

