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de wijk en met 
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Krapte op de 
arbeidsmarkt 
noodzaakt tot 
flexibele zorg
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Informatievoorziening (blended)

Uitgangspunt: 24/7 beschikbaar
● Start met telefonie & chat (JGZ Zuid-Holland West, 

CJG Rijnmond, waarschijnlijk GGD Twente, ………? )
Buiten kantooruren: externe partij

● Content verzameling / ontwikkeling 
● Website
● Slimme Richtlijnen Module (wordt vervolgd) 
● Inforium

https://www.jeugdgezondheid.nl/
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Informatievoorziening (blended)

Slimme richtlijnen module

Algoritme + gegevens kind             = conclusie + advies

● voor JGZ-professionals (beslisondersteuning)
● voor ouders en jeugdigen (advies, voorlichting, verwijzing) 

op basis van de Basisdata Set JGZ
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Vroegsignalering kindermishandeling 1/2

1. Selectie van voorbeelddossiers 
2. Teksten worden gestructureerd
3. Gestructureerde tekst wordt geanalyseerd
4. Algoritme wordt opgesteld
5. Algoritme wordt toegepast op nieuwe dossiers
6. Menselijke analyse van het resultaat
7. Algoritme wordt aangepast op basis van menselijke analyse
8. Toepassing in de praktijk: mens & machine
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Vroegsignalering kindermishandeling 2/2

● Samenwerking tussen: GGD Groningen, JGZ Kennemerland, JGZ 
Zuid-Holland West, Ynformed, Allegro Sultum, Topicus

● ICT: ontsluiting van de data (fab, sw-leverancier) + datascientists 
(Ynformed) + inbouwen en vormgeving signaal

● Uitvoeringspraktijk: de toepassing in de contacten tussen 
JGZ-professionals, ouders, ervaringsdeskundigen (proces en 
aanpak / gespreksvoering) 

● Communicatie / ethiek
● Kosten / borging



JGZ-store

Draagvlakonderzoek afgerond

• Enquête: 91% wil dit graag en wil ervoor betalen
• Presentaties, o.a. bij vakgroep managers 
• Wordt regelmatig opnieuw geuit (waarom vinden we 

telkens het wiel uit? waarom werken we niet samen?)

                               VERVOLG                           
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Bestuursteam JGZ / Health 
Deal I-JGZ -> regie

● Samenwerking

● ICT

● Professionals/lerend vermogen

● Financien
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e pzwijgers@ncj.nl  / m 06 24 35 10 24

terug naar… 
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