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Voorwoord
Het gebruik van nieuwe technologie is in preventie en zorg niet 
meer weg te denken. ICT via internet (e-health: electronic health) 
en apps (m-health: mobile health) wordt gebruikt om de gezondheid 
en gezondheidszorg te verbeteren. Voorbeelden zijn zelfmanagement 
door gebruik van een online cursus of deelname aan een online 
platform waarop informatie en lotgenotencontact centraal staan. 
E-health kan telefonisch, via chat, email, screen-to-screen of 
face-to-face begeleid worden door een professional. E-health kan 
onderscheiden worden in aanvullend op face-to-face contact en als 
vervanging van face-to-face contact. Technologie vindt ook zijn weg 
naar de spreekkamer. Echografie tijdens de zwangerschap is een 
voorbeeld dat allang in gebruik is. Tegenwoordig wordt echografie 
ook gebruikt bij bijvoorbeeld hartproblemen en knieklachten. 
 
Er zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van e-health en m-health. 
Zij worden gezien als katalysator in preventie en zorg. Het aanbod 
aan websites, e-consults, apps, en platforms is groot. Er zijn ook 
hoog gespannen verwachtingen van efficiency winst door slimme 
toepassingen. ICT heeft al een stevige plaats in de JGZ. Denk aan  
het Digitaal Dossier JGZ, Jeugd in Beeld en het digitaal delen van 
gegevens. Het kan dan ook niet anders dat nieuwe slimme digitale 
toepassingen en nieuwe technologie een plaats in de jeugdgezond-
heidszorg gaan krijgen. De vraag is alleen hoe en wanneer. 
 
Niet alleen professionals, maar ook ouders hebben behoefte aan 
online diensten. Dat blijkt onder meer uit een enquête die de 
stichting Icare in 2014 heeft gehouden. Ouders reageerden in de 
meeste gevallen enthousiast op de ideeën waarmee Icare JGZ 
ouders online beter van dienst denkt te kunnen zijn. Vooral het 
online kunnen maken van afspraken voor het consultatiebureau, 

het online kunnen invullen van formulieren en het kunnen mailen 
van vragen spreekt ouders aan. Ook is er behoefte aan het online 
kunnen raadplegen van hun kinddossier via een beveiligd ‘ouder-
portaal’ en aan een digitale nieuwsbrief. De vraag naar de inzet 
van social media als Facebook en Twitter door Icare JGZ en ook de 
mogelijkheid om te chatten met medewerkers is door een kleine 
groep ouders geuit. 

Dit inspiratieboekje wil JGZ-organisaties inspireren ICT en nieuwe 
techniek nog meer te gaan inzetten. ICT en nieuwe techniek maken 
het mogelijk diensten op maat van ouders en jongeren toe te 
snijden. Er zijn voorbeelden te over. Het inspiratieboekje wil JGZ 
stimuleren deze te gebruiken. 
 
In hoofdstuk 2 is een aantal voorbeelden verzameld. De voorbeelden 
zijn ingedeeld in Internettoepassingen, gezondheidsvragenlijsten, 
applicaties om de communicatie tijdens contacten te ondersteunen  
en toepassingen om het lichamelijk onderzoek tijdens een contact 
te ondersteunen. 

ICT en nieuwe technologie maken  
het mogelijk diensten op maat van 
ouders en jongeren toe te snijden 
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1. de wondere wereld  
Van digitale zorg en  
Quantified self

a. Inleiding
Door de impact van technologie wordt de gezondheidszorg steeds indivi-
dueler en meer gepersonaliseerd. Dit wordt gekarakteriseerd door de  
4 P’s: personalized, preventive, predicted en participatory. 

Personalized wijst op het toenemende geïndividualiseerde karakter van 
preventie en behandeling, rekening houdend met het eigen individuele 
gezondheidsprofiel.	Er	gaat	steeds	meer	aandacht	uit	naar	de	persoonlijke	
verschillen van de patiënt ten opzichte van het algemene patroon in de 
bevolking. Preventive duidt erop dat voorkomen beter is dan genezen. 
Predictive wijst op het groeiende gebruik van technologie, databanken en 
software	om	voorspellingen	te	doen	om	beter	te	kunnen	anticiperen	en	te	
voorkomen,	of	om	de	ontwikkeling	van	groei	en	gezondheid	te	voorspellen.	
Participatory wijst op de toenemende mondigheid van burgers in het  
besluitvormingsproces, waar voorheen alleen hulpverleners, vooral dokters, 
beslissings- en spreekrecht hadden. Hulpverleners maken voor de vier P’s 
steeds meer gebruik van geavanceerde technologie. 

Ook zijn er de laatste jaren grote doorbraken in het domein van het  
ontwikkelen	van	nieuwe	algoritmen	gebaseerd	op	statistiek,	informatie-
technologie, numerieke lineaire algebra en optimalisatie. Deze technieken 
worden gebruikt in datamining en de ontwikkeling van intelligente zoek-
robots, die kennis kunnen extraheren uit een groot aantal heterogene  
gegevens die op verschillende plaatsen opgeslagen worden. Geavanceerde 
miningrobots zijn in staat om patronen en correlaties te ontdekken in 
zogenaamde	hoogdimensionale	gegevensbestanden,	wat	zelfs	voor	een	
geoefend	menselijk	expert	nagenoeg	onmogelijk	is	door	het	grote	aantal	
gegevens. Data verzamelen en er goed mee omgaan blijken steeds meer 
het verschil te maken. Het Nederlandse honkbalteam is wereldkampioen 
geworden	door	van	deze	technieken	gebruik	te	maken.	Voor	meer	infor-
matie: het eerste deel van de VPRO	uitzending	Labyrint.
 

b. Digitale zorg in de gezondheidszorg
Digitale zorg omvat alle digitale hulpmiddelen zoals e-consulten, apps en 
zelfmeetapparatuur	die	mensen	ondersteunen	in	het	omgaan	met	hun	
ziekte	of	met	de	zorg.	Digitale	zorg	is	een	term	die	steeds	meer	in	zwang	
komt bij patiënten in plaats van e-health.

Er zijn twee grote voordelen. Ten eerste kan iemand met digitale zorg veel 
meer	zelf	regie	in	handen	houden.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	het	zelf	
meten en doorsturen van gegevens en digitale inzage in medische gegevens. 
Er zijn apps die helpen bij het sporten, die helpen stappen tellen en het 
aantal hartslagen per minuut bij te houden. Mensen hebben zo beter zicht 
op hun activiteiten. Wanneer zij deze kennis kunnen combineren met  
medische	informatie	kunnen	zij	veel	meer	zelf	regie	nemen.	Ten	tweede	
kan	digitale	zorg	iemand	helpen	een	gezonde	leefstijl	op	maat	in	te	passen	in	
zijn dagelijks leven in plaats van zijn leven totaal aan te passen aan algemene 
adviezen	over	een	noodzakelijke	leefstijl.

Data verzamelen en er goed 
mee omgaan blijken steeds 
meer het verschil te maken 
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Iemand kan met digitale zorg 
veel meer zelf de regie in 
handen houden

Een kwart tot een derde van het aantal klachten in de gezondheidszorg 
wordt	veroorzaakt	door	slechte	informatieverstrekking	of	-overdracht.	
Mensen willen meebeslissen en meedenken over hun zorg, maar beschikken 
meestal	niet	over	de	nodige	kennis	en	informatie.	De	communicatie	is	nog	
vaak eenrichtingsverkeer van zorgverlener naar patiënt. De zorgverlener 
beslist dan, waardoor er ook overbehandeling mogelijk is. Misschien wil de 
patiënt de behandeling helemaal niet als hij op de hoogte is van de risico’s 
(Ubbink, AMC Amsterdam)?

Patiënt als partner

In het Radboud UMC geloven ze heel erg in patiëntgerichte zorg. 
De ‘e’ van e-Health staat niet alleen voor electronic maar ook voor 
empowerment. Zorg draait om de patiënt dus moet deze ook regis-
seur	over	de	eigen	zorg	zijn.	Onder	het	motto	‘my	life,	my	health,	
my	data’	is	het	initiatief	Hereismydata	gestart.	Daarmee	beschikt	de	
patiënt over het eigen patiëntendossier. Het systeem is zo gemaakt 
dat de data gemakkelijk mee kunnen verhuizen met de patiënt.

 
Virtuele spreekkamer en een online  
community

Het	Schisis-team	van	het	Radboud	UMC	heeft	de	patient	journey	
ontwikkeld. Er wordt steeds vaker Facetalk ingezet als een virtuele 
spreekkamer en Schisis-patiënten kunnen via beeldbellen ook op 
afstand	goed	gecontroleerd	worden.	De	patiënten	en	hun	ou-
ders zijn helemaal gewend aan deze manier van contact. 
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Hulpverleners moeten dus goede voorlichting geven over de kansen en 
risico’s van een behandeling. De patiënt kan vervolgens aangeven wat zijn 
of	haar	voorkeuren	zijn	voor	de	behandeling,	zodat	ze	samen	kunnen	 
beslissen wat de ‘beste’ behandeling is. Dit verschilt uiteraard van persoon 
tot	persoon,	afhankelijk	van	de	situatie,	risico’s	en	persoonlijke	wensen.	
Digitale hulpmiddelen inzetten kan daarbij erg handig zijn. In een gesprek 
blijft	maar	weinig	informatie	hangen.	Dan	is	het	handig	om	digitale	bronnen	
te hebben die patiënten thuis nog eens rustig kunnen nalezen, over de 
voor- en nadelen. Met name visuele hulpmiddelen zijn hier behulpzaam. 
Op die manier begrijpt de patiënt het beter en dat schept duidelijkheid.

Informatie	tussen	hulpverleners	in	de	gezondheidszorg	wordt	tegenwoordig	
steeds	meer	digitaal	uitgewisseld,	via	het	LSP	(Landelijk	Schakelpunt)	of	
Zorgmail.	Informatie	wordt	hierdoor	betrouwbaar	en	snel	beschikbaar	bij	
de	zorgverlener	voor	wie	deze	nodig	is.	Waar	voorheen	fouten	konden	
ontstaan	door	een	slecht	leesbaar	handschrift,	komen	deze	fouten	nu	niet	
meer voor. Dit draagt direct bij aan een kwaliteitsverbetering van het verwijs-
proces, een besparing op de operationele kosten en een stijging van de 
patiënttevredenheid. 

c. Quantified self

Quantified	Self:	mensen	integreren	in	toenemende	mate	technologie	in	
hun	leven,	met	het	doel	informatie	te	verzamelen	over	zichzelf	en	hiervan	
te	leren.	Steeds	meer	mensen	doen	aan	‘selftracking’;	ze	houden	dagelijks	
bij hoeveel ze bewegen, wat ze eten, wat hun hartslag en bloeddruk is,  
hoe	laat	ze	naar	bed	gaan	of	hoe	vaak	ze	de	hond	uitlaten.	Omdat	het	kan,	
omdat het leuk is en omdat het inzicht oplevert om op basis hiervan betere 
beslissingen	te	kunnen	nemen.	(Meer	informatie	in	het	tweede	deel	van	
de VPRO	uitzending	Labyrint).

Het Landelijk Schakelpunt 

Aantal aangesloten zorgverleners (per 3 augustus 2015)

Aangesloten huisartsenpraktijken  3.634  (89%)
Aangesloten apotheken  1.863  (94%)
Aangesloten huisartsenposten  122  (98%)
Aangesloten ziekenhuizen  73  (80%)
Aangesloten JGZ-organisaties  9  (20%) *
Aantal aangemelde patiëntgegevens  19.294.665  (8.364.363  
  unieke BSN’s)

*naar verwachting zal dit aantal snel groeien
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Wearables en Quantified self
Wearables is de overkoepelende naam voor alle compacte intelligente  
apparaten die je op je lichaam kunt dragen. Een belangrijke eigenschap 
daarbij	is	dat	de	technologie	(al	dan	niet	voortdurend)	interactie	heeft	met	
de gebruiker. De scheidingslijn tussen wat wel tot de wearables behoort en 
wat niet is dun. Gevoelsmatig is een walkman geen wearable, en een iPhone 
in principe ook niet. Maar wanneer die iPhone aan een arm bevestigd is 
zodat	hij	de	afstand	die	je	hardloopt	meet	terwijl	hij	registreert	hoeveel	
stappen je zet, dan heb je wel een wearable.

Er wordt een aantal eisen gesteld aan een apparaat voordat het onder 
wearables valt. Ten eerste moet de technologie gebruikt worden als een 
verlengstuk van je lichaam. Daarnaast is het belangrijk dat de technologie 
naadloos	geïntegreerd	is	in	de	dingen	die	je	doet.	Oftewel:	je	hoeft	het	 
apparaatje niet eerst aan te zetten, het is direct beschikbaar op het moment 
dat je het nodig hebt. Daarbij geldt voor de meeste wearables dat de tech-
nologie vooral zijn werk doet op de achtergrond, gevoed door gegevens 
die	je	genereert	zonder	daar	zelf	actief	bewust	mee	bezig	te	zijn.	Denk	 
bijvoorbeeld aan je hartslag. 

Smart Scout 

De	Scout	meet	via	een	aantal	sensoren	vier	lichaamsfuncties:	 
je	temperatuur,	je	hartslag,	je	zuurstof-saturatie	en	je	bloeddruk.	
De waarden worden opgeslagen op een tijdlijn. Zo zie je voor alle 
waarden de trend per week, maand en uiteindelijk jaar. Hartslag, 
temperatuur	en	saturatie	zijn	waarden	die	relatief	gemakkelijk	te	
meten zijn, en waarvoor ook veel alternatieven zijn. 

Het binnen tien seconden meten van je bloeddruk zonder een  
manchet om je arm is moeilijker. In de Scout is dat dan ook de  
echte innovatie. Scanadu maakt voor het bepalen van je onder- en 
bovendruk	gebruik	van	de	zogeheten	pulse	transit	time	(PTT	of	
PWTT).	Elke	keer	als	je	hart	pompt,	veroorzaakt	dat	een	drukgolf	in	
het	bloed	die	er	een	bepaalde	tijd	over	doet	om	bij	je	voorhoofd,	
vinger	of	teen	aan	te	komen.	Onderzoekers	hebben	al	langer	vast-
gesteld	dat	de	tijdsduur	van	die	bloedgolf	een	duidelijke	relatie	met	
je	bloeddruk	heeft.

(Anna Jacobs in SMART STUFF — MAART, 2015)

‘Zelf meten op grote schaal leidt tot een verschuiving 
van kennis over groepen naar kennis over het individu. 
Dit kan bijvoorbeeld een radicale verandering in de  
gezondheidszorg betekenen. Denk aan geïndividualiseerde 
geneeskunde en medicatie.’ 
Martijn de Groot, Hanze Hogeschool Zwolle 
http://www.qsinstitute.org/
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2. toepassingen in de  
jeugdgezondheidszorg 

2.a Inleiding
Er zijn legio mogelijkheden om ICT en technologie in de JGZ in te zetten.  
De	afgelopen	jaren	hebben	verschillende	JGZ-organisaties	hier	actief	op	
ingezet.	Dit	heeft	onder	andere	geleid	tot	online	afspraken	maken,	 
instructiefilmpjes	om	ouders	voor	te	bereiden	op	een	contact,	voorlichting	
ondersteund met een iPad, een app om de groei te volgen, een nieuwe 
techniek waardoor psychosociale vragenlijsten korter worden en een toe-
passing	waarbij	ouders	en	kind	beweging	zelf	meten.	Bij	veel	JGZ-organisaties	
kunnen ouders en ketenpartners 24 uur per dag een mail sturen via de 
CJG site waar alle vragen gesteld kunnen worden voor kinderen van 0 tot 
18 jaar. Er zijn ook toepassingen die nog niet uitgeprobeerd zijn zoals ouders 
en	jongeren	zelf	lengte	en	gewicht	laten	meten	die	via	WIFI	in	het	DD	JGZ	
komen;	sensoren	om	te	zien	of	een	jong	kind	beweegt	of	om	te	zien	waar	op	
het schoolplein de meeste activiteit is in verband met pesten. 

In	dit	hoofdstuk	wordt	in	willekeurige	volgorde	een	aantal	toepassingen	
beschreven.	Deze	zijn	in	verschillende	fases	van	ontwikkeling.	Sommige	
zijn	al	uitgebreid	onderzocht;	andere	verkeren	nog	in	ontwikkeling.	In	dit	
hoofdstuk	wordt	een	aantal	op	een	rij	gezet.

JGZ-organisaties hebben  
al diverse toepassingen  
ontwikkeld van ICT en  
technologie in de JGZ  
 
Dat gaat veel verder  
dan alleen online afspraken  
maken
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2.b Internet toepassingen 

Serviceportaal jgz Kennemerland
JGZ Kennemerland was een van de eerste JGZ-organisaties met een service-
portaal	waar	ouders	digitaal	hun	afspraken	konden	regelen.	Inmiddels	zijn	er	
15.000	accounts	geregistreerd.	Ouders	krijgen	afspraak	alerts	en	mede	hier-
door	is	het	aantal	afspraken	wat	niet	doorgaat	zonder	bericht	afgenomen.
 
Andere internettoepassingen zijn:
•	 	‘Like’	JGZ	Kennemerland	op	Facebook	en	volg	hen	op	Twitter.

•	 	Op	de	website	is	een	digitaal	folderrek,	waar	alle	folders	online	staan.

•	 		Op	het	YouTube-kanaal	van	JGZ	Kennemerland	staan	korte	films	ter	
voorbereiding	of	als	naslagwerk	op	een	consult	van	het	consultatie- 
bureau,	in	verschillende	talen.	Het	filmpje	over	de	ogentest	is	inmiddels	
al 13.000 keer bekeken.

•	 		JGZ	Kennemerland	is	ook	actief	op	Pinterest	en	Instagram	omdat	 
beelden soms meer zeggen dan woorden alleen.

•	 		Via	Foursquare	kunnen	ouders	inchecken	op	een	consultatiebureau	
van	JGZ	Kennemerland	en	kunnen	zij	praktische	informatie	vinden	
over de locaties zoals inloopspreekuren en openingstijden.

•	 		Ook	beoordeelt	JGZ	Kennemerland	elke	twee	weken	handige	en	 
informatieve	apps	via	hun	blog	op	Tumblr,	zowel	voor	kinderen	en	
ouders	als	voor	professionals.

 Meer informatie op www.jgzkennemerland.nl

 

Serviceportaal ggd regio utrecht 
Via het Serviceportaal van de GGD regio Utrecht kunnen ouders/verzorgers 
online	afspraken	met	de	jeugdgezondheidszorg	van	GGD	regio	Utrecht	
raadplegen, maken en wijzigen. Ouders/verzorgers loggen in met een 
gebruikersnummer en wachtwoord. Via een sms krijgen zij nog een inlog-
code voor extra veiligheid. De inloggegevens krijgen ze bij het eerste huis-
bezoek	of	contact	met	de	GGD,	of	eventueel	op	aanvraag.

Deze	functionaliteit	wordt	primair	gebruikt	voor	de	doelgroep	0	tot	4-jarigen	
omdat ouders van deze kinderen regelmatig het consultatiebureau bezoeken. 
Doel is het bieden van extra service aan klanten en het terugdringen van 
het	aantal	afgezegde	afspraken.
 
Daarnaast wordt het Serviceportaal ook ingezet voor:
•	 		Het	verzenden	van	een	sms-herinnering	een	dag	voor	de	afspraak

•	 H	et	digitaal	invullen	van	vragenlijsten

Met	name	de	sms-alert	werkt	uitstekend	en	geeft	een	terugloop	van	het	
aantal kinderen ‘Niet Verschenen Zonder Bericht’. 
 
Waar de GGD in de toekomst naartoe wil werken, is een portaal waarin 
ouders	meteen	vragen	stellen	en	automatisch	antwoord	krijgen,	of	een	
gesprek	via	internet	hebben	met	een	professional.	De	GGD	verwacht	dat	
bovenstaande dienstverlening een vlucht neemt als we het maken van 
afspraken	geheel	bij	de	ouders	neerleggen.	Daarmee	wil	de	GGD	rUtrecht	
het	aantal	afspraken	dat	verzet	moet	worden,	terugdringen.	Dit	draagt	bij	
aan klantgericht werken.

 Contactpersoon:  Désirée Hennig, GGD rUtrecht 
 Mail:      dhennig@ggdru.nl
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Serviceportaal ggd twente
Met het Serviceportaal kunnen ouder(s)/verzorger(s) in Twente online een 
gezondheidsvragenlijst invullen over de gezondheidstoestand van hun 
zoon	of	dochter.	Deze	gezondheidsvragenlijst	wordt	door	de	JGZ	gebruikt	
tijdens het triage onderzoek in de groepen twee en zeven van het basis-
onderwijs. Via de website www.ggdtwente.nl/vragenlijst loggen ouders in 
en krijgen de gezondheidsvragenlijst gepresenteerd om digitaal in te vullen. 
De vragenlijst wordt daarna automatisch opgeslagen in het digitale dossier 
van het kind. Voorheen werden de gezondheidsvragenlijsten op papier 
ingevuld door ouder(s)/verzorger(s) en in zijn geheel overgenomen door 
de doktersassistente in het digitale dossier van het kind.

Het grootste voordeel van het Serviceportaal is dat de doktersassistente 
niet	meer	alle,	op	papier,	ingevulde	antwoorden	van	de	vragenlijsten	hoeft	
over	te	nemen	in	het	DD-JGZ.	Dat	leidt	tot	tijdsbesparing	en	foutenreductie;	
ook	past	de	werkwijze	beter	in	het	digitale	tijdperk.	Het	initiatief	ging	uit	
van de leverancier van het digitale dossier. De ontwikkeling van de module 
digitale vragenlijst van het Serviceportaal is samen met twee collega JGZ-
organisaties gedaan. In het plaatje is te zien wat de ouder op hun beeldscherm 
krijgen.
 

Figuur Serviceportaal ggd twente
 

GGD	Twente	heeft	eerst	een	pilot	uitgevoerd.	Tijdens	de	pilot	kwamen	
technische knelpunten naar voren die gedurende de pilot opgelost zijn. 
Hieruit	is	geleerd	dat	een	nieuw	product	vooraf	nog	uitgebreider	getest	
moet worden.
 
Half	maart	2015	is	gestart	met	de	implementatie.	De	ervaringen	van	de	
interne gebruikers wordt aan het eind van dit schooljaar geëvalueerd.  
Tot	nu	toe	zijn	de	ervaringen	positief.

 Contactpersoon:  Claudia van Oijen, GGD Twente
 Mail:      c.vanooijen@ggdtwente.nl
 

Het grootste voordeel van  
het Serviceportaal is dat de 
doktersassistente niet meer 
alle, op papier, ingevulde 
antwoorden van de vragen-
lijsten hoeft over te nemen
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Internet toepassingen Jeugdgezondheidszorg West-Brabant
Jeugdgezondheidszorg West-Brabant maakt gebruik van verschillende  
toepassingen van Internet:
•	 	Facebook	pagina:	Om	het	groepsconsult	van	de	jeugdgezondheidszorg	

binnen	Breda	te	promoten	is	een	facebookpagina	aangemaakt.	 
Op	deze	pagina	worden	(bijna)	dagelijks	allerlei	interessante	filmpjes,	
mededelingen en weetjes geplaatst.

•	 	Zorgmail	vanuit	het	DD	JGZ:	Middels	zorgmail	direct	vanuit	de	DD	 
applicatie	(Kidos)	kan	de	JGZ-professional	veilig	communiceren	met	
zorgverleners. De applicatie is in gebruik genomen maar in de praktijk 
blijkt	zorgmail	wel	vooraf	goed	met	de	diverse	zorgverlenerspraktijken	
en ziekenhuizen aangekondigd en besproken te moeten worden. Het  
is	voor	de	zorgverleners	nog	geen	vanzelfsprekendheid	om	hiermee	 
te werken.

 
 Contactpersoon:  Monica Bassie 
 Mail:      m.bassie@careyn.nl
 
 
Online community regio Twente
De	regio	Twente	heeft	ook	de	online	community	rondom	www.loes.nl.  
Op de website www.loes.nl	staan	opvoedtips,	nieuws	en	informatie	voor	
ouders/opvoeders	waarmee	ze	zelf	weer	verder	kunnen.	Ouders	kunnen	
op	de	website	het	regionale	aanbod	van	opvoedcursussen	of	-lezingen	 
vinden en direct aanmelden. Ook is er de mogelijkheid om een opvoed-
vraag	te	stellen	aan	een	Loes	medewerker	via	www.loes.nl/contact  
(e-consult) www.facebook.com/loestwente en twitter @loestwente	en/of	
ervaringen	te	delen	met	andere	ouders.Via	een	digitale	nieuwsbrief	 
ontvangen	ouders	opvoedinformatie	op	maat;	gericht	op	hun	interesses	
en gezinssamenstelling.

 Contactpersoon:  Claudia van Oijen, GGD Twente 
 Mail:      c.vanooijen@ggdtwente.nl
 

jouwggd.nl
JouwGGD.nl	is	een	digitaal	platform	(website,	facebookpagina,	chat,	forum)	
over	gezondheid/gezonde	leefstijl	voor	jongeren	van	18	GGD’en	en	JGZ-
organisaties. Jongeren vinden antwoord op vragen over lichaam, gevoel  
of	dingen	waar	hij/zij	liever	niet	thuis	over	praat.	Er	is	veel	gevalideerde	
informatie	beschikbaar	over	deze	onderwerpen.	Ook	bestaat	de	mogelijk-
heid	om	via	chat	of	email	vragen	aan	een	GGD-arts	en/of	verpleegkundige	
te	stellen,	en	te	reageren	via	een	forum.	Bij	het	bezoeken	van	de	website	
wordt via geo-coding bepaald waar hij/zij is en wordt de jouwggd.nl van 
zijn/haar regio getoond. Handmatig kan de bezoeker een andere GGD-JGZ 
organisatie selecteren. www.jouwggd.nl.
 
Figuur jouwggd.nl
 

 Contactpersoon:  Petra van Tiggelen, GGD Amsterdam
 Mail:      pvtiggelen@ggd.amsterdam.nl
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Mijn Kind in Beeld
De JGZ in West-Brabant (uitgevoerd door GGD West- Brabant, Careyn en 
TWB) biedt integrale zorg en ondersteuning aan gezinnen met kinderen 
van 0-18 jaar. Om ouders meer regie te geven en laagdrempeliger bereik-
baar te zijn, hebben bovenstaande organisaties gezamenlijk een online 
ouderportaal ontwikkeld: Mijn Kind in Beeld (MKiB). 

Via de website www.mkib.nl loggen ouders met kinderen die in zorg zijn 
bij de JGZ West-Brabant in met hun DigiD. Zij kunnen dan delen van het 
dossier van hun kind(eren) inzien, zoals de groeicurve en het Van Wiechen 
schema, en adviezen teruglezen die tijdens contactmomenten gegeven zijn. 
Daarnaast	kunnen	zij	gemakkelijk	nieuwe	afspraken	maken	en	bestaande	
afspraken	verzetten.	Ook	is	het	via	MKiB	mogelijk	vragenlijsten	digitaal	in	
te	vullen.	Ouders	ontvangen	dan	direct	feedback	op	basis	van	de	ingevulde	
vragen. Ook kunnen ouders op www.mkib.nl	(naar	keuze	anoniem	of	niet-
anoniem) een advies op maat ontvangen rondom diverse thema’s. Mijn Kind 
in Beeld	is	nog	volop	in	ontwikkeling,	er	worden	steeds	nieuwe	functionali-
teiten aan toegevoegd.
 
 Contactpersoon: Inge van de Borne, GGD Westbrabant
 Mail:      I.Borne@ggdwestbrabant.nl

 

Smartphones en whatsapp voor screeners hielprik
Wij hebben een groepsapp voor screeners. Het doel is snelle communicatie 
over screeningsvragen met een spoedeisend karakter zodat deze adequaat 
opgepakt worden.
 
In de groepsapp worden geen klantgegevens vermeld, alleen een melding 
dat er een screening plaats moet vinden met vermelding van de woonplaats. 
Details over de screening worden per mail verstuurd en kunnen via de 
smartphone gelezen worden. Een screener wordt altijd bereikt bij een late 
melding,	op	aanvraag	van	het	RIVM	of	als	het	kind	nog	niet	in	het	digitaal	
dossier staat. Deze technologie ondersteunt bij het tijdig screenen van 
kinderen.

Google Maps op de smartphone wordt gebruikt om de te bezoeken  
adressen snel en makkelijk te vinden. Dit zorgt voor tijdswinst.
 
 Contactpersoon:  Elise Klarenbeek, GGD rUtrecht 
 Mail:      eklarenbeek@ggdru.nl

  
Het doel is snelle  
communicatie over 
screeningsvragen met een 
spoedeisend karakter  
zodat deze adequaat  
opgepakt worden
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2.c Gezondheidsvragenlijsten

jij en je gezondheid
Jij en je gezondheid is een werkwijze waarmee leerlingen in het VO en MBO 
op tijd passende zorg geboden kan worden voor sociaal-emotionele en 
sociaal-medische problemen. Jij en je gezondheid is een voorbeeld van hoe 
technologie steeds meer en beter in de JGZ gebruikt wordt.
Jij en je gezondheid maakt gebruik van betrouwbare digitale screeningsvragen-
lijsten en is speciaal ontwikkeld om leerlingen met risicogedragingen,  
sociaal-medische en sociaal-emotionele problemen vroeg op te sporen, te 
ondersteunen en zonodig toe te leiden naar preventieprogramma’s en zorg.  
Jij en je gezondheid is ook op indicatie inzetbaar en biedt naast screenings-
instrumenten ook instrumenten voor nader klinisch diagnostisch onderzoek. 
Daarnaast zorgt Jij en je gezondheid	voor	een	betere	afstemming	tussen	
signalering	en	zorgaanbod.	De	werkwijze	is	in	veel	opzichten	hetzelfde	als	bij	
E-MOVO.	Zo	wordt	de	leerlingvragenlijst	gebruikt	bij	het	preventief	contact- 
moment JGZ en kunnen leerlingen na het invullen van de vragenlijst online 
hun	gezondheidsprofiel	met	persoonlijke	tips	en	adviezen	inzien. 

Verbeteringen zijn:
•	 	Er	wordt	gescreend	met	gevalideerde	screeningslijsten	in	plaats	 

van met monitorvragen.

•	 	Er	is	meer	aandacht	voor	sociaal-emotionele	problemen.

•	 	De	screeningslijsten	zijn	klassikaal	én	op	indicatie	inzetbaar.

•	 	De	individuele	uitslag	is	direct	na	afname	voor	JGZ	zichtbaar,	 
hulp kan direct worden ingezet.

•	 	Er	zijn	instrumenten	voor	nader	diagnostisch	onderzoek	beschikbaar.

•	 	Het	schoolprofiel	is	direct	na	afronding	van	een	leerjaar	beschikbaar.

•	 	Per	onderwerp	worden	vervolgroutes	uitgewerkt	voor	beoordeling	en	
toeleiding naar preventie en behandeling (zorgpaden).

 

Op de website www.jijenjegezondheidinfo.nl	is	alle	informatie	over	de	 
inhoud en de werkwijze van Jij en je gezondheid te vinden en zijn de  
vragenlijsten in te zien.
 
 Contactpersoon:  Judith de Meij, GGD Amsterdam
 Mail:      jdmeij@ggd.amsterdam.nl

 
Psycat
De	Psycat	is	een	alternatief	voor	bestaande	instrumenten	om	psychosociale	
problemen	bij	kinderen	in	de	leeftijd	van	7-12	jaar	te	signaleren.	De	Psycat	
wordt	afgenomen	via	internet	en	meet	de	zwaarte	van	psychosociale	 
problemen op vier schalen: een Totaalscore, Internaliserende problemen,  
Externaliserende problemen en Hyperactiviteit.
 
In	vergelijking	met	de	bestaande	schriftelijke	vragenlijsten	biedt	de	Psycat	
voordelen. De Psycat is een zeer kort instrument. Ouders hoeven een  
minimaal aantal vragen (gemiddeld 12 vragen) te beantwoorden. De resul-
taten zijn voor de JGZ via internet direct beschikbaar zodat de JGZ geen tijd 
hoeft	te	investeren	om	de	vragenlijsten	te	scoren.	De	resultaten	worden	
o.a.	weergegeven	in	een	gemakkelijk	leesbare	grafische	weergave;	in	een	
overzicht	worden	kinderen	met	een	afwijkende	score	direct	zichtbaar.	Er	
bestaat ook direct zicht op welke items aanleiding kunnen zijn voor eventuele 
zorg en welke niet.
 
De Psycat maakt gebruik van CAT, computerized adaptive testing. Met die 
techniek wordt na elk gegeven antwoord een schatting gemaakt van de 
zwaarte van eventueel aanwezige problematiek. Vervolgens wordt gekeken 
welk	item	die	schatting	kan	verbeteren,	tot	een	vooraf	bepaalde	nauwkeurig-
heidsgrens is bereikt. Daardoor kunnen allerlei vragen overgeslagen worden, 
omdat ze niet bijdragen aan een betere schatting. Gemiddeld zijn 12 items 
nodig om een nauwkeurige indicatie te krijgen van problemen. Sensitiviteit 
is	0,89	en	specificiteit	0,91.	En,	anders	dan	bij	beschikbare	schriftelijke	 
vragenlijsten, geldt dat ook voor de subschalen van de Psycat (Vogels 
2010;	Vogels	2011).
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De Psycat is ontwikkeld als een internet-applicatie. Ouders kunnen de Psycat 
invullen overal waar een computer beschikbaar is en de JGZ kan de resul-
taten op al hun werkplekken inzien. De gegevens worden op een server 
opgeslagen. Dat betekent dat privacy een belangrijk punt van aandacht 
moest zijn. Uiteindelijk is ervoor gekozen om die privacy als volgt te opti-
maliseren: Ouders vullen nergens een naam in, noch andere op personen 
herleidbare gegevens. In plaats daarvan loggen zij in met een combinatie 
van gebruikersnaam en inlogcode. De gebruikersnaam krijgen zij van de 
JGZ op het moment dat deze de ouders een uitnodiging stuurt voor een 
JGZ-contactmoment	en	is	alleen	bekend	bij	de	betreffende	JGZ-organisatie.	
De inlogcode wordt gegenereerd door middel van een techniek die ook bij 
internetbankieren gebruikt wordt.
 
Drie JGZ-organisaties hebben de Psycat gedurende een periode gebruikt 
(pilot),	namelijk	GGD	Zuid-Limburg,	GGD	Hollands	Midden	en	GGD	Zuid-
Holland. De JGZ-organisaties zijn erg enthousiast over de Psycat. Zowel 
ouders als JGZ-medewerkers zijn erg tevreden over de validiteit en bruik-
baarheid (lengte/duidelijkheid, rapportage systeem).
 
 Contactpersoon:  Meinou Theunissen, TNO
 Mail:      Meinou.theunissen@tno.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur Psycat
 

 
Met de techniek wordt  
na elk gegeven antwoord  
een schatting gemaakt van 
de zwaarte van eventueel 
aanwezige problematiek
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2.d Communicatie ondersteuning
 
igrow  
iGrow is een gratis smartphone applicatie waarmee ouders eenvoudig 
kunnen	zien	hoe	hun	kind	groeit,	hoe	lang	hun	kind	wordt	en	of	het	een	
gezond	gewicht	heeft.	Ouders	krijgen	tips	over	gezonde	voeding,	bewegen	en	
slapen. Drie aspecten waarvan uit onderzoek is gebleken, dat ze belangrijk 
zijn voor een gezond gewicht. Ook kunnen ouders zien welke interessante 
beweeglocaties er in de buurt te vinden zijn. Ouders worden met de iGrow 
app	gestimuleerd	om	zelf	een	actieve	rol	te	spelen	in	het	bijhouden	van	
een gezonde groei van hun kind. iGrow is voor ouders van kinderen in de 
leeftijd	van	0-18	jaar.	De	iGrow	app	wil	bijdragen	aan	het	behouden	of	ver-
beteren van een gezonde levensstijl en het terugdringen van overgewicht.

Na het invoeren van de gegevens van een kind kunnen de groeidiagrammen 
worden	opgevraagd.	In	één	oogopslag	is	het	resultaat	zichtbaar;	bijvoor-
beeld van rood (obesitas) naar oranje en groen (gezond gewicht). Als de 
lengte	van	een	kind	of	van	de	ouders	wordt	ingevoerd,	krijgen	ouders	te	
zien	hoe	lang	hun	kind	waarschijnlijk	wordt.	Verder	geeft	iGrow	tips	over	
gezond eet-, beweeg- en slaapgedrag, zodat ouders hun kind kunnen helpen 
bij het behouden van een gezond gewicht. Want jong geleerd, is oud gedaan! 

Ook kunnen ouders via een directe verbinding met Google Maps zien waar ze 
samen met hun kind in hun omgeving kunnen spelen, wandelen en zwem-
men.	Je	vindt	er	bijvoorbeeld	speeltuinverenigingen,	maar	ook	onofficiële	
plekken	zoals	grasvelden,	pleinen	en	speelnatuur.	Ouders	kunnen	zelf	een	
speelplek toevoegen via plekcheck.nl. Gemeenten kunnen hun data delen 
met	de	gratis	e-dienst	Open	Landelijke	Speelplaatsregistratie	van	GemGids.

 Contactpersoon:  Paula van Dommelen, TNO
 Mail:      paula.vandommelen@tno.nl

Figuur i-Grow app

 
De	app	wordt	door	ouders	en	professionals	positief	gewaardeerd.	 
De app is eenvoudig in het gebruik en de groeidiagrammen worden  
duidelijk weergegeven op een smartphone. De groeidiagrammen kunnen 
ook zonder internet worden opgevraagd. Gegevens kunnen eenvoudig 
worden overgezet naar een andere smartphone.
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Personal Assistant for a healthy Lifestyle (PAL)
PAL	is	een	robotmaatje	voor	kinderen	met	een	chronische	aandoening,	
zoals diabetes, en de mensen in hun sociale omgeving, zoals ouders en 
zorgverleners. Kinderen verrichten educatieve en vermakelijke activiteiten 
met	PAL,	zoals	een	quiz	spelen	en	het	bijhouden	van	een	dagboek.	Deze	
dragen bij aan de kennis en vaardigheden van kinderen die relevant zijn 
voor het managen van hun aandoening. Bovendien kunnen zorgverleners 
via	PAL	de	kinderen	begeleiden	en	kunnen	ouders	de	ontwikkeling	van	hun	
kind	monitoren.	Zo	worden	kinderen	op	jongere	leeftijd	meer	zelfstandig	
in het omgaan met hun aandoening.

In	onze	maatschappij	zijn	robots	sterk	in	opkomst.	Behalve	een	functionele	
waarde,	bijvoorbeeld	lopendebandwerk	in	een	fabriek,	hebben	robots	ook	
een sterke sociale waarde. Robots kunnen namelijk heel goed als persoonlijk 
maatje optreden met wie je een band opbouwt en met wie je samen 
speelt en leert.  

Een persoonlijke robot:
•	 	Houdt	rekening	met	eigenschappen	kind,	zoals	leeftijd,	geslacht,	 

favoriete	kleur	en	sport;

•	 	Laat	inhoud	activiteit	aansluiten	op	dagelijks	leven	van	kind;

•	 	Geeft	feedback	op	prestatie	over	de	tijd	(“Je	wordt	steeds	beter!”)	 
en	past	moeilijkheidsgraad	aan;

•	 	Wisselt	van	activiteit	o.b.v.	voorkeur,	interesse	en	aandacht;

•	 	Voert	gesprekjes	over	het	dagelijks	leven	van	het	kind.

Met praktijkpartners zoals Diabetesvereniging Nederland (DVN) en zieken-
huizen Gelderse Vallei en Meander MC wordt momenteel onderzocht  
hoe	kinderen	hun	leven	met	diabetes	ervaren	en	hoe	PAL	daar	een	positieve	
bijdrage	aan	kan	leveren.	Resultaten	uit	het	vorige	project	ALIZ-E	 
(www.ALIZ-E.org) lieten zien dat een robotmaatje bij kan dragen aan kennis, 
vaardigheden,	motivatie	om	diabetes	zelfmanagement	te	verrichten,	maar	
misschien nog belangrijker aan een beter kwaliteit van leven!

Beschikbaar	(audio-)visuele	materialen	PAL

•	 	Film:	https://vimeo.com/105283635

•	 	Website:	www.pal4u.eu

  
 Contactpersoon:  Olivier Blanson Henkemans, TNO
 Mail:      olivier.blansonhenkemans@tno.nl

 
Behalve een functionele 
waarde, bijvoorbeeld  
lopendebandwerk in een  
fabriek, hebben robots ook 
een sterke sociale waarde
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SamenStarten app
De SamenStarten App richt zich op het verbeteren van het gesprek tussen 
jeugdverpleegkundigen en ouders met opvoedvragen rondom de ontwik-
keling van hun jonge kind. De SamenStarten App wordt ingezet door een 
jeugdverpleegkundige tijdens een huisbezoek op indicatie. De app biedt 
visuele en tekstuele ondersteuning, waardoor het gesprek vlotter verloopt 
en de ouder meer regie krijgt. Bovendien biedt de app een overzicht van 
informatie	(flyers,	filmpjes,	folders)	en	hulpinstanties,	afgestemd	op	de	
hulpvraag van de ouder. Zodoende worden ouders meer empowered om 
zelf	hun	hulpvraag	aan	te	pakken.	Zie	plaatje.

De app is ontwikkeld, omdat in het verleden jeugdverpleegkundigen tijdens 
huisbezoeken minder goed in staat waren oudercompetenties te versterken, 
hulp	te	verlenen	en/of	te	verwijzen	naar	hulpinstanties	(zoals	maatschap-
pelijk werk). De app maakt de adviezen van de verpleegkundige vollediger 
en beeldender. Momenteel wordt gekeken naar doorontwikkeling van de 
app	en	uitbreiding	van	de	doelgroep.	Wat	betreft	doorontwikkeling	wordt	
gekeken naar onder andere een ouderwebsite en koppeling tussen app en 
digitaal	dossier	JGZ.	Wat	betreft	uitbreiding	van	doelgroep	wordt	enerzijds	
gekeken naar ouders met kinderen van -9 maanden tot 19. Anderzijds naar 
andere disciplines die zijn betrokken bij de zorg voor de jeugd, bijvoorbeeld 
generalisten	actief	in	de	wijkteams.
 
Evaluatie	van	de	SamenStarten	App	liet	zien	dat	de	het	positief	bijdraagt	
aan de communicatie tussen verpleegkundige en ouder over de hulpvraag, 
kennis	en	vaardigheden	van	ouders	om	zelf	hulpvragen	aan	te	pakken	en	
positieve ervaringen van ouders met huisbezoeken. Dit laatste bleek extra 
te gelden bij ouders met een laag opleidingsniveau. Het is daarom niet 
verrassend dat JGZ-instellingen enthousiast zijn over de app. GGD Zaan-
streek-Waterland zal bijvoorbeeld in 2016 de app implementeren in hun 
regio. Ook staat een kosten-baten analyse van de SamenStarten App bij 
GGD Hollands Noorden gepland. Op basis van de resultaten kunnen JGZ en 
gemeenten	gefundeerde	beslissingen	kunnen	nemen	over	de	toekomstige	
inzet ervan.

Figuur Samen Starten app

De	app	bevat	vier	functionaliteiten	voor	verpleegkundige	en	ouders:
1.    Tekstuele en visuele gespreksondersteuning voor ouder en  

verpleegkundige;
2.    Inhoud	(folders,	filmpjes	en	websites)	en	hulpinstellingen	gericht	 

op	een	hulpvraag;
3.   Mailverslag	van	het	gesprek	voor	de	ouder	en	verpleegkundige;
4.    Tools	(o.a.	professionele	websites	en	instructies)	voor	de	 

verpleegkundige.
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Beschikbaar (audio-)visuele materialen SamenStarten App

•	 Film:	https://vimeo.com/104347129

•	 	Factsheet en andere documentatie: ZonMw, App helpt bij gespreken 
over opvoeding. JGZ Samen blijven vernieuwen, 2014

 
 Contactpersoon:  Olivier Blanson Henkemans, TNO
 Mail:      olivier.blansonhenkemans@tno.nl

De app biedt visuele en  
tekstuele ondersteuning, 
waardoor het gesprek  
vlotter verloopt en de ouder 
meer regie krijgt
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360° Childoc
360° Childoc is een methodiek om op basis van het DD JGZ een overzichtelijk 
360°	profiel	van	een	kind	op	een	overzichtelijke,	visuele	manier	te	presen-
teren.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	ICF-CY	(International	Classification	
of	Functioning-Children	and	Youth).	360° Childoc versterkt de integratie 
van	het	totaal	aan	gegevens	over	een	kind,	geeft	snel	en	efficient	overzicht	
van	positieve	en	negatieve	factoren	en	van	de	interacties	tussen	factoren.
 
360° Childoc wordt gebruikt om de communicatie met ouders, jeugdigen en 
ketenpartners te ondersteunen. Ouders krijgen beter inzicht in de ontwik-
keling van hun kind en kunnen, doordat zij digitaal toegang hebben tot het 
profiel,	beter	zelf	regie	voeren	over	deze	ontwikkeling.
Zorgketenpartners krijgen beter inzicht in het totaalbeeld van een kind 
wat	samenwerking	en	afstemming	van	zorg	helpt	verbeteren.
 
In	een	pilot	reageerden	ouders	en	jeugdigen	positief.	Zij	waren	van	mening	
dat 360° Childoc een prettige, overzichtelijke, open en interactieve dialoog 
mogelijk maakt. Zorgketenpartners gaven aan dat 360° Childoc	een	efficiënte,	
praktische	en	overzichtelijk	manier	is	om	verschillende	factoren	in	de	groei	
en ontwikkeling van een kind inzichtelijk te maken. En dat dit de gezamenlijke 
besluitvorming	en	afstemming	van	zorg	verbeterd.

 Contactpersoon:  Miriam Weijers, GGD Zuidlimburg
 Mail:      Miriam.Weijers@ggdzl.nl

Figuur 360° Childoc
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Huisbezoeken en groepsconsulten Jeugdgezondheidszorg  
West-Brabant
Om de huisbezoeken direct digitaal in de dossiers te verwerken is er in 
West-Brabant gekozen voor het werken met een laptop bij de huisbezoeken. 
Belangrijkste knelpunt is het internet bereik van de laptops.
 
Op	de	leeftijd	van	7.5	maanden	worden	in	Breda	op	indicatie	groeps- 
consulten uitgevoerd met kinderen die qua spraak-taal in een VVE traject  
kunnen	komen.	Hiervoor	is	een	filmpje	gemaakt	en	zijn	op	de	locaties	 
digitale schermen beschikbaar.
 
 Contactpersoon:  Monica Bassie
 Mail:      m.bassie@careyn.nl
 

 

Voor het werken op locatie  
is het prettig om zo min  
mogelijk apparatuur  
mee te nemen

2.e Ondersteuning lichamelijk onderzoek 

Quantified Self JGZ Kennemerland
JGZ	Kennemerland	heeft	samen	met	een	aantal	gezinnen	onderzocht	of	
Quantified Self van toegevoegde waarde kon zijn voor de dienstverlening. 
Gedurende	één	maand	hebben	10	ouders	en	10	kinderen	de	Fitbits	uitge-
probeerd om het bewegen van hun kind te meten en hen zo te stimuleren. 
Een Fitbit is een draadloze activiteiten- en slaap tracker verpakt in een 
handige en stijlvolle armband. De deelnemende ouders waren overwegend 
positief	over	het	gebruik	van	de	Fitbits.
 
 Contactpersoon:  Tram Tran, JGZ Kennemmerland 
 Mail:      t.tram@jgzkennemerland.nl
 
 
Audiometer gekoppeld aan laptop/smartphone
Een	geïntegreerde	audiometer	in	de	smartphone	of	laptop	wordt	gebruikt	
om gehoortesten op locatie te doen. Deze geïntegreerde audiometer werkt 
op	dezelfde	manier	als	een	draagbare	audiometer.	Een	draagbare	audio-
meter is groot en zwaar. Voor het werken op locatie is het prettig om zo 
min mogelijk apparatuur mee te nemen.

Een	koptelefoon	wordt	op	de	smartphone	of	laptop	aangesloten	en	de	
test kan beginnen. Handig is dat je metingen kunt teruglezen, wat in het 
verleden niet mogelijk was.

Momenteel worden de testresultaten nog handmatig in het dossier ingevoerd. 
Volgend jaar start mogelijk een traject om de testresultaten rechtsreeks in 
het dossier te plaatsen.
 
 Contactpersoon:  Evelyn Groot Bruinderink, GGD regio Utrecht. 
 Mail:      egrootbruinderink@ggdru.nl
 
 

Nieuwe technologie in de jeugdgezondheidszorg39 40

mailto:m.bassie%40careyn.nl?subject=
mailto:T.Tram%40jgzkennemerland.nl?subject=
mailto:egrootbruinderink%40ggdru.nl?subject=


Amlyopiescreening
Het onderzoek van de visuele ontwikkeling bij het jonge kind was altijd al 
een onderdeel van de onderzoeken op de consultatiebureaus van Kind en 
Gezin	(K&G)	in	België.	K&G	heeft	gezocht	naar	een	elektronische	methode	
om	oogafwijkingen	vroeg,	gestandaardiseerd	en	een	kwalitatief	goede	manier	
op te sporen, zodat een behandeling kan worden ingesteld voordat zich 
amblyopie ontwikkelt (=primaire preventie van amblyopie). De meeste 
factoren	die	aanleiding	geven	tot	het	ontstaan	van	een	‘lui’	oog	(=amblyogene	
factoren)	en	enkele	ernstige	oogafwijkingen	worden	vanaf	de	leeftijd	van	
één	jaar	opgespoord,	zodat	ze	vroegtijdig	kunnen	worden	behandeld	door	
de	oogarts	en	de	kans	op	blijvend	zichtverlies	sterk	afneemt.
 
Een	geschikte	technologie	werd	gevonden	in	een	spin-off	product	van	de	
universiteit van Tübingen, ontwikkeld voor de diergeneeskunde. In overleg 
met de producent werd een compacte, elektronische en volledig geauto-
matiseerde	oogtest	voor	kinderen	die	oogafwijkingen	screent	en	inter-
preteert, ontwikkeld: de ‘K&G oogscreener’. Het nieuwe toestel, een auto-
matische	infrarood	videorefractometer,	test	de	twee	ogen	tegelijkertijd	
(binoculaire meting). Een verpleegkundigen kan deze test tijdens het consult 
van	12	maanden	en	een	tweede	keer	op	24	maanden	afnemen.	De	oogtest	
is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test.
De regioverpleegkundige voert de oogtest uit in het consultatiebureau.
 
Voor deze zeer vernieuwende technologie van oogscreening is een weten-
schappelijke validatie gedaan in de periode 2005-2006 door alle Vlaamse 
universitaire diensten voor oogheelkunde. De resultaten waren veelbelovend 
met	een	sensitiviteit	van	78,49%	en	een	specificiteit	van	85,53%.	(Rapport	
Oogscreening	voor	IWT.	Erwin	Van	Kerschaver,	hoofdarts	K&G	Maart	2012).

 Informatie: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp 

Echoscreening dysplastische heupontwikkeling (DHO)
Echografisch	onderzoek	is	in	de	tachtiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	door	
de	Oostenrijkse	orthopeed	Graf	geïntroduceerd.	Een	eerste	studie	naar	de	
waarde van de huidige screening op DHO op het consultatiebureau met 
echografische	onderzoek	als	onderdeel	van	de	gouden	standaard	is	 
in Nederland door Boere-Boonekamp et al. in	1992-1993	gedaan.	De	effec-
ten	en	kosteneffectiviteit	van	echografische	screening	op	DHO	zijn	in	
1998-1999 onderzocht door Roovers et al. (2005) en in 2007-2009 door 
Ramwadhoebe et al. (2010).

Uit	het	onderzoek	is	gebleken	dat	echografisch	onderzoek	van	de	heup	
een betere screeningsmethode is voor het opsporen van heupdysplasie 
dan lichamelijk onderzoek. De te behalen gezondheidswinst komt door 
twee	factoren:	er	zijn	minder	fout-positieven	bij	echografische	screening	en	
er zijn meer vroege diagnoses, terwijl de behandeling van DHO op jongere 
leeftijd	effectiever	is	dan	op	latere	leeftijd.	Uit	onderzoek	in	2007-2009	
bleek	implementatie	van	echografische	screening	in	de	JGZ	nog	lastig	en	
de	kosteneffectiviteit	in	negatieve	zin	te	beïnvloeden	(Witting	2012).

 Contactpersoon:  Magda Boere-Boonekamp, Universiteit Twente
 Mail:      m.m.boere-boonekamp@utwente.nl
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iGrow Pro
iGrow Pro is een e-health applicatie voor het Digitaal Dossier Jeugdgezond-
heidszorg (DD JGZ). Bij elk contactmoment worden screeningsinstrumenten 
zoals groeidiagrammen op maat, D-score, richtlijnen, risico-instrumenten 
toegepast en geregistreerd in het DD JGZ. De resultaten van deze screenings-
instrumenten en het bijbehorend advies worden direct op inzichtelijke wijze 
gepresenteerd binnen het DD JGZ. Het doel is het DD JGZ intelligenter te maken 
met screeningsinstrumenten zodat groei- en ontwikkelingsachterstanden 
en	gezondheidsrisico’s	tijdig	en	effectief	kunnen	worden	gesignaleerd.
 
Voordelen	voor	een	JGZ-professional	zijn	besliskundige	ondersteuning	
voor het tijdig signaleren en het inzetten van preventie, gepersonaliseerde 
informatie,	ondersteuning	van	het	gebruik	van	JGZ-richtlijnen	en	daardoor	
efficiënter	werken.	Voordelen	voor	de	ouders	zijn	herkenning	(dit	profiel	past	
bij mijn kind), meer inzicht in de gezondheid van het kind door visualisatie 
van data en daardoor meer betrokkenheid.
 
JGZ-professionals	geven	aan	dat	er	veel	gegevens	in	het	DD	JGZ	worden	
vastgelegd,	maar	dat	er	weinig	relevante	informatie	uitgehaald	kan	worden.	
Het registreren kost tijd en energie in consulten, die vaak al kort zijn. Daar-
naast worden er veel middelen ingezet voor een grotendeels gezonde  
populatie, terwijl kinderen/gezinnen die meer zorg nodig hebben deze zorg 
om verschillende redenen niet krijgen. iGrow Pro sluit aan bij de wens om 
intelligentie	toe	voegen	aan	het	DD	JGZ	en	de	JGZ-professional	in	staat	te	
stellen	om	zijn	professionele	oordeel	te	onderbouwen	met	een	digitale	
gegevenskoppeling	waarmee	tijd	voor	het	consult	effectiever	en	efficiënter	
kan worden besteed aan de kinderen/gezinnen die het nodig hebben.
Een	uitdaging	is	om	alle	JGZ-organisaties	en	software	leveranciers	van	het	
DD	JGZ	te	informeren	over	iGrow Pro. Dit geldt ook als JGZ-organisaties in 
de	loop	der	tijd	van	softwarepakket	veranderen.	De	meeste	modules	die	
worden	ontwikkeld	voor	het	DD	JGZ	zijn	specifiek	voor	één	softwarepakket	
geschikt. iGrow Pro	is	een	onafhankelijke	beveiligde	module	en	richt	zich	
op	alle	softwarepakketten.
 

GGD Hollands Midden zal in de loop van 2016 met iGrow Pro gaan werken. 
De	wensen	en	behoeften	zijn	eerst	in	kaart	gebracht.	Vervolgens	is	bepaald	
welke screeningsinstrumenten er worden ingezet en hoe de resultaten 
worden teruggekoppeld. Zodra de koppeling tussen het DD JGZ en iGrow 
Pro is gerealiseerd, wordt er een pilot gehouden. Voor het gebruik van  
iGrow Pro	kunnen	JGZ-organisaties	een	licentie	afnemen.	TNO	is	een	kennis- 
instelling	zonder	winstoogmerk.	De	licentiekosten	zijn	nodig	voor	de	infra-
structuur, en om de onderliggende modellen te onderhouden en verder 
uit te bouwen.
 
 Contactpersoon:  Paula van Dommelen, TNO
 Mail:      paula.vandommelen@tno.nl

De resultaten van de 
screeningsinstrumenten  
en het bijbehorend advies 
worden direct op inzichtelijke 
wijze gepresenteerd binnen  
het DD JGZ
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D-score Van Wiechen
De	D-score	staat	voor	“Developmental-score”	en	is	een	maat	voor	de	ont-
wikkeling van baby tot kleuter op basis van het Van Wiechenonderzoek. Het 
vat de scores op ontwikkelingskenmerken van het Van Wiechenonderzoek 
samen	in	één	maat	voor	de	globale	ontwikkeling	van	het	kind.	Het	D-score	
diagram	geeft	de	arts	en	de	ouder	inzicht	in	de	globale	ontwikkeling	van	het	
kind. 

Op het consultatiebureau wordt het Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek 
afgenomen	tijdens	de	reguliere	contactmomenten	van	0	tot	4	jaar.	Dit	ont-
wikkelingsonderzoek	bestaat	uit	75	kenmerken	waarop	een	kind	een	“plus”	
kan	scoren	het	gewenste	gedrag	wordt	gezien	door	de	onderzoeker)	of	
een	“min”	(=	het	gewenste	gedrag	wordt	niet	gezien	door	de	onderzoeker).	
Op	sommige	kenmerken	mag	ook	de	ouder	aangeven	of	het	kind	het	kan	
of	niet.	Op	ieder	contactmoment	worden	ca.	5	à	7	kenmerken	gescoord.	
Het Van Wiechen onderzoek is uniek in de wereld, omdat het op zoveel 
contactmomenten	wordt	afgenomen	bij	het	jonge	kind	door	getrainde	
professionals.	Het	is	echter	lastig	voor	de	jeugdprofessional	om	snel	tijdens	
het consult met de ouder(s) en het kind, zich een totaalbeeld te vormen 
van	de	ontwikkeling	en	om	te	beslissen	of	een	verwijzing	nodig	is.	De	scores	
op de losse kenmerken zijn immers een verzameling van plussen en minnen. 
Een maat die de scores samenvat kan hierbij helpen.

Aan de hand van gegevens van meer dan 2000 kinderen, toonde TNO aan 
dat de kenmerken goed met elkaar samenhingen en dat ze op een schaal 
konden worden geplaatst. Een score op deze schaal noemen we de D-score. 
De	D-score	geeft	ook	een	preciezer	beeld	van	de	globale	ontwikkeling	van	
een kind dan de aparte scores. De D-score kan ook in een diagram weer-
gegeven	worden	met	referentielijnen,	net	zoals	het	groeidiagram.	Het	diagram	
geeft	het	verloop	van	de	globale	ontwikkeling	van	het	kind	weer	en	geeft	
aan hoe goed het kind het doet ten opzichte van andere kinderen van  
dezelfde	leeftijd.	Ook	is	het	mogelijk	om	de	toename	in	D-score	voor	een	
kind te berekenen.

In een pilotstudie bij de GGD Hollands Midden zorgde het gebruik van  
de D-screening samen met de ASQ voor meer terechte verwijzingen van 
kinderen	bij	wie	een	jeugdprofessional	twijfelde	over	de	ontwikkeling.	 
De	uitslag	van	het	instrument	spoorde	bij	twijfel	de	jeugdprofessionals	
aan tot actie.

 Contactpersoon:  Paula van Dommelen, TNO
 Mail:      paula.vandommelen@tno.nl

Het diagram geeft het  
verloop van de globale  
ontwikkeling van het kind 
weer en geeft aan hoe goed 
het kind het doet ten opzichte 
van andere kinderen van  
dezelfde leeftijd
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