
 

Toelichting op de praatplaat over de JGZ Techagenda 
 
Binnen vijf jaar is de jeugdgezondheidszorg niet meer zoals nu. Wij noemen dit JGZ 3.0. Hiervoor 
werken bestuurders en directeuren aan een visie JGZ 3.0.  Binnen deze visie is één van de vier 
hoofdonderwerpen ‘Blended Health’. Om als JGZ-professional vertrouwd te raken met 
technologische ontwikkelingen en mogelijkheden is een praatplaat ontwikkeld. Hiermee kun je 
binnen jouw organisatie het gesprek over digitalisering aangaan. Zo schets je met elkaar een 
toekomstbeeld.  
 
Hoe gebruik je de praatplaat? 
Op de praatplaat zie je het levenspad van een jeugdige van -18 maanden tot 18 jaar. Op de plaat 
zijn ideeën getekend voor een geïntegreerde on- en offline dienstverlening door de JGZ: een 
virtuele arts, jeugdigen en ouders bepalen wanneer zij een afslag naar de offline JGZ nemen, 
kinderen kunnen door een gezondheidsscan lopen om hun lichamelijke gezondheid door te 
meten, zelf meten is het nieuwe normaal; jeugdigen en de JGZ zijn digitaal met elkaar verbonden. 
En dat alles op een fundament van publieke private samenwerking en gezamenlijke initiatieven.  
 
Download de praatplaat JGZ Techagenda > 
 
Stel jezelf en je team (bijvoorbeeld) de volgende vragen: 

- Hoe ziet het pad er binnen onze JGZ-organisatie uit voor ouders? En voor jeugdigen?  
- Hoe communiceren wij (on- en offline) met ouders en jeugdigen?  
- Kennen wij de (digitale) behoeften van ouders met betrekking tot onze dienstverlening?  
- Sluiten onze organisatie aan bij deze behoeften? 
- Hoe ziet de wereld van jeugdigen en hun ouders er over vijf jaar uit?  
- Hoe ziet de wereld van de jeugdgezondheidszorg er over vijf jaar uit? 
- Welke stappen gaan wij zetten om daar te komen?   
- Wat doen we zelf? Bij welke landelijke initiatieven sluiten we aan? 
- Wie pakt binnen onze organisatie een rol op het vlak van digitale vernieuwingen en 

mogelijkheden? Wat is mijn rol en/of bijdrage? 
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