
 
 
GroeiGids platform (GGD Amsterdam) 
 

Contactpersoon: Anneke Kesler; akesler@ggd.amsterdam.nl; 020-555 5466 
Betreft: Digitale innovatie 
Betrokken organisaties: JGZ organisaties, Geboortezorgorganisaties, Stichting 

Opvoeden.nl, landelijke Kennis- en Thema-instituten 
Status project: Het GroeiGids platform wordt doorontwikkeld met mogelijkheid tot 

interactie met de ouder en connectie met de dossiers. Gestart in 15-12-2017.  
Omschrijving: Met de GroeiGids app en website kunnen ouders de ontwikkeling en 

groei zelf bijhouden, informatie zoeken en berichten met preventieve informatie op 
maat ontvangen.  

Winst: De digitale kanalen (website, app, berichtenservices) geven de kans om (a.s.) 
ouders nog beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun (ongeboren) kinderen en 
te bereiken met voorlichting en daarbij de professionals te ondersteunen in hun 
wettelijke taak.  

Link: www.groeigids.nl  en GroeiGids app in de store  

 
Beschrijving 
Doelgroep: Ouders, Professionals, Samenwerkingspartners, Overheid/ gemeente, van 
preconceptie tot jongvolwassenheid. 
 
De GroeiGids app is onderdeel van het GroeiGids platform. Met de app kunnen ouders 
de ontwikkeling en groei bijhouden, informatie zoeken en berichten met preventieve 
informatie op maat ontvangen. De app is bedoeld voor alle (aanstaande) ouders in 
Nederland. De applicatie is gratis beschikbaar voor android en iPhone en kan gebruikt 
worden via de website  www.groeigids.nl. Gegevens zijn dus altijd makkelijk op te 
vragen, via verschillende devices.  

Het eerste onderdeel is het Groeipad: ouders kunnen in een tijdlijn momenten 
(items) vastleggen: gebeurtenissen, lengte/gewicht, kindergebit, vaccinaties, 
kinderziekten en (ontwikkelings)mijlpalen. Bij elk moment kunnen 2 foto’s of 1 filmpje 
geplaatst worden. Dit kan vanaf de zwangerschap tot de jongvolwassenheid. Zo 
ontstaat er een persoonlijk (ontwikkelings)groeipad voor het kind. Ouders kunnen in de 
app groeicurves bekijken (identiek aan die gebruikt worden binnen de JGZ) en een 
overzicht van het kindergebit zien. Van alle gegevens in de app kunnen ze een 
pdf-album maken als herinnering voor later. Er wordt gewerkt aan een koppeling tussen 
het dd JGZ en de GroeiGids app. 

Tweede onderdeel is de informatie voor ouders te vinden onder Groei-info en 
Info-pad. In de app kunnen ouders de gehele content van groeigids.nl (landelijke 
gevalideerde content van Stichting Opvoeden.nl) lezen en doorzoeken.  Wanneer 

http://www.groeigids.nl/


ouders een moment hebben toegevoegd in het Groeipad kunnen ze ook het ‘info-pad’ 
openen. Hierin lezen ze leeftijdsadequate informatie over het moment dat ze 
toegevoegd hebben. 

Derde onderdeel van de app is de berichtenservice. Via de GroeiGids app 
berichtenservice ontvangen ouders berichten over een gezonde zwangerschap, gezond 
opgroeien en opvoeden van -9 maanden t/m 18 jaar. Deze berichten sluiten aan bij de 
duur van de zwangerschap of de leeftijd van hun kind. Ouders kunnen desgewenst 
meldingen op hun smartphone ‘aan’ zetten, waardoor zij een pushmelding krijgen zodra 
er een bericht binnengekomen is. Naast de ‘standaard’ berichtenservice is het mogelijk 
om ouders berichten te sturen o.b.v. leeftijd en postcode. Bijvoorbeeld in geval van een 
regionale campagne. 

Naast deze drie onderdelen, wordt er momenteel gewerkt aan een (op postcode) 
koppeling met de JGZ Ouderchat, waarbij ouders via de app naar de chat geleid kunnen 
worden en zo kunnen chatten met een jeugdverpleegkundige.  
 
Waarom 
De offline GroeiGids bestond al. De digitale mogelijkheden geven de kans ook via 
digitale kanalen (website, app, berichtenservices) de (a.s.) ouders nog beter te betrekken 
bij de ontwikkeling van hun (ongeboren) kinderen en te bereiken met voorlichting en 
daarbij professionals in de geboortezorg en JGZ te ondersteunen in hun wettelijke taak.  
 
Doel 
Alle ouders gevalideerde voorlichting op maat bieden via verschillende kanalen én 
professionals ondersteunen in hun  wettelijke taak. Zo zetten we in samenwerking met 
JGZ- en geboortezorgorganisaties en de landelijke kennis- en thema-instituten een 
duurzaam landelijk kwaliteitsproduct neer. 
 
Lessons Learned 
Goed luisteren naar ouders en professionals die mee willen denken of met suggesties 
voor verbetering komen zorgt ervoor dat de producten aansluiten bij de klant.  
Door de app- ontwikkeling in scrums (deelprojecten) uit te voeren kun je tijdig bijsturen. 
Daarbij is het belangrijk steeds voldoende aandacht te hebben voor vormgeving en 
gebruiksvriendelijkheid.Samenwerken met andere JGZ- en GGD-organisaties versterkt 
de slagkracht en vergroot het draagvlak. 
 
Contactpersoon 
Anneke Kesler; akesler@ggd.amsterdam.nl; 020- 555 5466 


