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VOORWOORD

Zolang de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bestaat, 
worden gegevens van kinderen geregistreerd. Dat 
gebeurde aanvankelijk in papieren dossiers. Sinds 1 juli 
2010 zijn JGZ-organisaties verplicht om deze gegevens 
digitaal op te slaan en sinds 2013 werken alle JGZ-
organisaties met het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ). 

Het DD JGZ bevat dezelfde gegevens als het papieren 
dossier over de gezondheid en ontwikkeling van 
kinderen. Voor de uitwisseling van gegevens is de 
Basisdataset JGZ (BDS JGZ) vastgesteld. De BDS JGZ 
is de landelijke registratieset voor de jeugdgezondheids-
zorg die de (inhoudelijke) basis vormt voor de verschil-
lende digitale JGZ-dossiers. De BDS JGZ geeft aan 
welke kindgegevens kunnen worden geregistreerd voor 
zowel de individuele begeleiding van kinderen als voor 
beleid, onderzoek en epidemiologie. 

Dankzij deze digitale registratie volgens de systematiek 
van de BDS JGZ ontstaat een ware schat aan gestruc-
tureerde gegevens over de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijdscategorie 0 – 19 jaar. 
Centrale ontsluiting van deze gegevens, waardoor deze 
vergeleken kunnen worden op landelijk en regionaal 

niveau, levert een belangrijke impuls aan de professio-
nalisering van het informatiemanagement van de JGZ. 
Het ontsluiten van gegevens en het spiegelen aan 
gegevens van andere JGZ-organisaties, brengt de JGZ 
in positie om een belangrijke bijdrage te leveren binnen 
het jeugddomein. Gemeenten kunnen op basis van deze 
gegevens de waarde van preventieve jeugdgezond-
heidszorg aantonen. Uniforme, vergelijkbare gegevens 
over de jeugdgezondheidszorg bieden tevens een 
gedegen basis aan beleidsontwikkeling- en advisering. 

Jeugd in Beeld (JIB) ontsluit geanonimiseerde gegevens 
uit de digitale dossiers van JGZ-organisaties voor zorg, 
beleid en onderzoek. Het Nederlands Centrum Jeugd- 
gezondheid (NCJ) heeft JIB ontwikkeld om JGZ-organi-
saties te ondersteunen bij het uniform ontsluiten en 
vergelijken van geanonimiseerde gegevens uit de eigen 
digitale dossiers. Gebruik van JIB versterkt JGZ-organi-
saties bij de aanpak van de vele uitdagingen waar de 
jeugdgezondheidszorg voor staat. 

Ferdinand Strijthagen
directeur
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1. INLEIDING

Tijdens de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden 
verzamelen JGZ-medewerkers gegevens over ontwikkeling 
en gezondheid van kinderen. Dit gebeurt met name 
tijdens de contactmomenten: op individueel niveau 
worden deze gegevens vastgelegd in het Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Systematisch 
verzamelde gegevens bevatten op geaggregeerd niveau 
een schat aan informatie. 

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Jeugd in 
Beeld (JIB). JIB ontsluit gegevens die tijdens de 
contactmomenten binnen de JGZ zijn verzameld en zijn 
geregistreerd volgens de systematiek van de BDS JGZ. 

JGZ-organisaties kunnen het eigen (kwaliteits)beleid 
toetsen, evalueren en doorontwikkelen, sturingsinformatie 
genereren en benchmarken met behulp van rapportages 
vanuit JIB. Lokale en landelijke beleidsmakers kunnen 
aan JIB gegevens ontlenen voor beleidsontwikkeling en 
sturing. Onderzoekers kunnen gegevens van JIB 
gebruiken voor bijvoorbeeld trendonderzoek of het 
ontwikkelen en evalueren van preventiemaatregelen.

De eerste plannen voor JIB dateren uit 2008. JIB werd 
aanvankelijk ontwikkeld onder de naam Informatiebank 
JGZ. In februari 2009 heeft het RIVM een architectuur 
voor de Informatiebank JGZ opgesteld. In het oorspron-
kelijke plan zou gebruik worden gemaakt van een 
centrale database met gepseudonimiseerde JGZ-dos-

siers. Dit project is niet voortgezet, omdat het concept 
van een centrale database met gepseudonimiseerde 
kindgegevens niet wenselijk en haalbaar werd gevonden. 

In april 2010 heeft het RIVM Centrum Jeugdgezondheid 
een plan van aanpak opgeleverd voor een hernieuwde 
opzet van de Informatiebank JGZ onder de naam Jeugd 
in Beeld. In dit plan wordt tegemoet gekomen aan de 
wens om alleen met geanonimiseerde gegevens te 
werken. Die zijn niet herleidbaar tot individuele kinderen. 
De gegevens worden verzameld per onderwerp.

Het enthousiasme uit het veld om JGZ-gegevens 
landelijk te ontsluiten, heeft ertoe geleid dat het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de 
ontwikkeling van JIB met subsidie van het ministerie van 
VWS heeft voortgezet. Om de haalbaarheid van JIB in 
de praktijk te onderzoeken, is in november 2010 een 
informatietoets uitgevoerd. De belangrijkste conclusies 
uit de informatietoets zijn:
•  Uniforme registratie is een vereiste voor de kwaliteit 

van gegevens in JIB;
•  Inrichting van het DD JGZ conform de Basisdataset 

JGZ is noodzakelijk voor gebruik van JIB;
•  Het aanleveren van gegevenssets per onderwerp 

borgt de privacy van het kind, wat de bereidheid 
voor deelname aan JIB zal bevorderen.

De conclusies en aanbevelingen van deze informatie-
toets zijn bepalend geweest voor de verdere ontwikke-
ling van JIB.
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2. DOELSTELLING EN FASERING

Doel van JIB is beleids-, stuur- en spiegelinformatie 
over en voor de jeugdgezondheidszorg te leveren 
op basis van de gegevens die bij de JGZ-organisa-
ties beschikbaar zijn in het DD JGZ. 

JIB wordt gefaseerd ontwikkeld en in gebruik genomen. 
In de opeenvolgende fasen komt steeds meer informatie 
voor steeds meer doelgroepen beschikbaar. Daarbij 
nemen de mogelijkheden voor het gebruik van de 
informatie toe.

Fase 1  
Ontwikkeling en invoering (2011 – 2013)
De systematiek van JIB is in 2011/2012 ontwikkeld. Er is 
een juridisch kader gedefinieerd, het proces is beschreven 
en de aanschaf en realisatie van de noodzakelijke 
software en infrastructuur heeft plaatsgevonden. 
JGZ-organisaties die gebruik maken van JIB, worden 
softwarematig ondersteund bij het verzamelen van 
gegevens, waardoor zij niet hoeven te investeren in  
de bouw van een eigen verzamelinstrument.

JIB wordt in 2013 met een aantal JGZ-organisaties voor 
het eerst toegepast voor de onderwerpen overgewicht, 
kindermishandeling, psychosociale problemen, 
vrouwelijke genitale verminking en visus. Waar nodig zal 
de systematiek worden bijgesteld. De verzamelde 
gegevens zullen zodra deze zijn ontvangen inzicht geven 
in de kwaliteit van de registratie binnen individuele 
JGZ-organisaties. 

Resultaten fase 1
•  JGZ-organisaties hebben op de hiervoor genoemde 

onderwerpen inzicht in de gezondheid van de 
populatie die zij in zorg hebben;

•  JGZ-organisaties hebben inzicht in een aantal 
kengetallen van geleverde zorg;

•  Op basis van beschikbare indicatoren kan 
bestaand beleid worden getoetst op bijvoorbeeld 
effectiviteit;

•  Op basis van beschikbare indicatoren kunnen 
afwijkingen/signaleringen leiden tot nieuw beleid 
of aanpassingen in het bestaande beleid;

•  JGZ-organisaties kunnen hun rapportages 
vergelijken met andere JGZ-organisaties; dit 
spiegelen gebeurt in deze fase op basis van 
gemiddelden. 

Fase 2  
Gebruik door JGZ voor zorg en sturing 
(2014 – 2015)
In deze fase worden rapportages ontwikkeld waarmee 
het mogelijk is de eigen gegevens te spiegelen aan die 
van andere JGZ-organisaties. De eigen rapportages 
kunnen gebruikt worden voor beleidsadvisering en 
geven JGZ-organisaties de mogelijkheid hun activiteiten 
en resultaten op het gebied van preventie met betrouw-
bare gegevens te onderbouwen. 

Resultaten fase 2 
•  JGZ-organisaties ontvangen periodiek spiegel-

informatie over vastgestelde indicatoren voor 
vergelijking met andere JGZ-organisaties (bench-
mark) over de gezondheid van de kinderen die zij 
in zorg hebben, en de prestatie van de eigen 
organisatie(onderdelen);

•  JGZ-organisaties en gemeenten/rijksoverheid 
krijgen de beschikking over regionaal en landelijk 
relevante beleidsinformatie, waardoor aandachts-
punten in de jeugdgezondheidszorg tijdig kunnen 
worden gesignaleerd en (nieuw) beleid kan 
worden ontwikkeld of bijgesteld.

Fase 3  
Gebruik voor onderzoek (2015 en verder)
In fase 3 kunnen onderzoekers en epidemiologen de 
JGZ-gegevens gebruiken. In fase 2 is het gebruik van 
JIB voldoende binnen JGZ-organisaties ingevoerd en de 
kwaliteit van gegevens is geborgd door het correct 
toepassen van de Basisdataset JGZ in het DD JGZ. 

De rapportages die in fase 1 en 2 beschikbaar komen, 
geven de stand van zaken van dat moment weer. De 
signalering van trends wordt mogelijk door deze 
rapportages over meerdere perioden te herhalen. 

Verbanden leggen tussen onderwerpen en longitudinaal 
onderzoek is tot 2015 met de beschreven werkwijze niet 
mogelijk vanwege het gebruik van anonieme gegevens-
sets. Het is de ambitie JIB te verbreden door ook 
niet-anonieme gegevens te gaan verzamelen. Daarvoor 
zal in 2015 een werkwijze worden opgesteld die voldoet 
aan de geldende wet- en regelgeving. De privacy van 
de cliënt wordt hierbij geborgd als de JGZ-organisaties 
gegevens gepseudonimiseerd aanleveren via een 
trusted third party. Een trusted third party biedt een 
gecertificeerde methode om klantgegevens te pseudo-
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nimiseren. Men combineert gegevens uit verschillende 
bronnen die de onderzoeker anoniem bereiken. (Zie ook 
hierna het gedeelte over de privacy van klanten). 

Resultaten fase 3
•  Onderzoekers krijgen periodiek gegevens ter 

beschikking, waarop zowel transversaal als 
longitudinaal onderzoek kan worden gedaan. 
Zowel trends als momentopnamen komen beschik-
baar doordat bij transversaal (cross-sectioneel) 
onderzoek ieder individu in een groep eenmaal en 
op hetzelfde tijdstip wordt geobserveerd of 
gemeten. Bij longitudinaal onderzoek worden de 
waarnemingen of metingen bij ieder individu op 
een aantal achtereenvolgende tijdstippen 
herhaald; 

•  Onderzoekers beschikken over een platform 
waarop onderzoeken over jeugdgezondheid onder 
vakgenoten worden gedeeld. Dubbel onderzoek 
kan worden voorkomen en contacten tussen 
onderzoekers komen gemakkelijker tot stand;

•  Er is een herkenbaar loket voor vragen en 
gegevens over de jeugdgezondheid voor onder-
zoekers en beleidsmakers binnen de JGZ en de 
overheid.
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3. WERKWIJZE

Vooraf
Het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg wordt 
momenteel door circa 50 organisaties naar eigen 
professioneel inzicht gerealiseerd, rekening houdend 
met lokale omstandigheden. Dit leidt tot variatie in 
aanpak en werkwijze tussen de verschillende JGZ-orga-
nisaties. Voor de inrichting van het DD JGZ geldt 
dezelfde variëteit. Om te voorkomen dat via JIB 
onvergelijkbare grootheden worden vergeleken, is het 
volgende van belang:

•  De verzamelde gegevens moeten vergelijkbaar en 
daarom uniform zijn. Om de uniformiteit van de 
aangeleverde gegevens te borgen is gekozen voor 
het verzamelen van elementen die worden geregis-
treerd conform de BDS JGZ. 

•  Een JGZ-organisatie kan aansluiten op JIB als de 
gevraagde gegevens worden geregistreerd conform 
de BDS JGZ. 

•  De kwaliteit van de registratie van gevraagde 
gegevens is van groot belang. Het gaat dan om 
zowel de inhoud (semantiek) als de de vorm (syntax) 
van de geregistreerde gegevens. Om de kwaliteit 
van de gegevens die worden aangeleverd voor JIB 
te waarborgen, kan een JGZ-organisatie deze kwaliteit 
bewaken door deze periodiek te toetsen en te 
schonen (bijv. het verwijderen van dubbele registraties). 

Als bij het verzamelen en aanleveren van gegevens 
bovenstaande in acht is genomen, kan worden 
aangenomen dat de aangeleverde gegevens aggregeer-
baar zijn, dat wil zeggen: bij elkaar kunnen worden 
opgeteld en dat bijvoorbeeld de populaties in verschil-
lende regio’s met elkaar kunnen worden vergeleken. De 
interpretatie van de gegevens valt buiten de scope van 
JIB. JGZ-organisaties kunnen zelf rapportages nader 
analyseren en op grond daarvan interpreteren. 

Verwerking van gegevens
JGZ-organisaties leveren een vastgestelde anonieme 
gegevensset aan via een beveiligde verbinding. 
Medewerkers van het bedrijf dat door het NCJ is 
gecontracteerd als bewerker hebben toegang tot deze 
database. Allereerst worden de aangeleverde gegevens 
getoetst: zowel technisch als inhoudelijk op volledigheid 
en juistheid. Als de aanlevering niet conform de eisen is, 
wordt hierover contact opgenomen met de desbetreffende 
organisatie en verzocht om correctie of aanvulling. 

Correcte bestanden worden in een applicatie geladen 
voor de presentatie van rapportages. Eenmaal inge-
voerd in de applicatie, kunnen JGZ-organisaties hun 
rapportages bekijken en gebruiken bij de uitvoering van 
hun werk en voor rapportages aan bijvoorbeeld 
gemeenten (o.a. voor beleidsadvisering) of de IGZ. 

De werking van JIB is verbeeld in onderstaande figuur. 

Voor de eerste fase van JIB is een aantal onderwerpen 
bepaald waarover gegevens worden verzameld. 
Hiermee worden per onderwerp één of enkele standaar-
drapportages opgesteld. Daarnaast is het mogelijk dat 
JGZ-organisaties zelf selecties toepassen om rapporta-
ges naar eigen inzicht (bijvoorbeeld naar regio) in te 
richten. Door rapportages over meerdere perioden te 
herhalen, worden trends zichtbaar. 

Voor elk onderwerp dat in de gezamenlijke DD JGZ’s 
uniform en conform de BDS JGZ wordt geregistreerd, 
kunnen via de JIB-systematiek rapportages worden 
gegenereerd. 

JGZ-organisatie

JGZ-organisatie

JGZ-organisatie

JGZ-organisatie

JGZ-organisatie

Bewerkers
Database JIB

Geaggregeerde 
data

Rapportage
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Enkelvoudige registratie, meervoudig 
gebruik
JIB werkt met geanonimiseerde gegevens die automa-
tisch worden ontleend aan de gegevens die tijdens het 
zorgproces worden geregistreerd in het DD JGZ 
volgens de systematiek van de BDS JGZ. Als de 
registratie in het DD JGZ op deze wijze is ingericht, is 
voor gebruik van deze gegevens binnen JIB geen extra 
registratie nodig. 

Met deze systematiek onderscheidt JIB zich van onder meer:
•  De benchmarks van ActiZ en GGD Nederland die 

via medewerkersraadplegingen en cliëntervaringen 
inzicht geven in de (financiële) bedrijfsvoering;

•  De Monitor Jeugdgezondheid, gebaseerd op 
vragenlijsten die ouders en jeugdigen zelf invullen;

•  IGZ Indicatoren Jeugdgezondheid die de IGZ 
opstelt in het kader van toezicht, gebaseerd op 
gegevens die organisaties via vragenlijsten 
aanleveren.

In de huidige situatie leveren JGZ-organisaties zowel 
voor de benchmarks als de IGZ Indicatoren handmatig 
gegevens aan vanuit onder meer het DD JGZ. Gebruik 
van de JIB-systematiek maakt deze aanlevering van 
gegevens door JGZ-organisaties aanmerkelijk eenvoudiger. 

Borging van privacy
De systematiek van JIB voldoet aan de Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de 
Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).  
Deze wetten bepalen hoe de JGZ-organisaties moeten 
omgaan met de gegevens van hun klanten. 

Daarnaast is besloten dat voor JIB vooralsnog ano-
nieme gegevenssets (met items uit de BDS) worden 
samengesteld en verzameld per onderwerp. Deze 
gegevensset is zodanig opgebouwd dat het binnen een 
dergelijke set nagenoeg onmogelijk is om gegevens 
naar individuele kinderen te herleiden, omdat identifice-
rende elementen als BSN, naam, adres of geboorteda-
tum ontbreken. Bij hoge uitzondering zou een kind toch 
kunnen worden geïdentificeerd in een bepaalde context. 
Bijvoorbeeld wanneer zich in een bepaald gebied één 
kind met overgewicht bevindt, dan zouden bewoners in 
dat gebied kunnen weten om welk kind het gaat.
Om dit te voorkomen zal in dergelijke gevallen het 
minimale aantal kinderen waarover wordt gerappor-
teerd, zo groot zijn dat men niet op kindniveau kan 
achterhalen om welk(e) kind(eren) het gaat. Met andere 
woorden, als er te weinig kinderen een bepaald kenmerk 
hebben, zal deze informatie niet gepresenteerd worden. 
Een dergelijke werkwijze vloeit voort uit de Gedrags-
code voor Onderzoek en Statistiek die is opgesteld op 
basis van artikel 25 uit de Wbp. Bij de realisatie van JIB 

wordt deze gedragscode onverkort toegepast. 
Tenslotte zijn voor de aanlevering en bewerking van de 
gegevens vanzelfsprekend passende beveiligingsmaat-
regelen getroffen.

Standaardisatie 
De registratie binnen het DD JGZ is gebaseerd op de 
systematiek van de BDS JGZ. In het DD JGZ van elke 
JGZ-organisatie is de BDS ingebouwd, zodat JGZ-orga-
nisaties kind- en procesgegevens uniform volgens de 
BDS kunnen registreren. JIB maakt uitsluitend gebruik 
van de BDS voor het bepalen van onderwerpen voor 
rapportages. Correct gebruik van het DD JGZ en 
eenduidige registratie van BDS-elementen zijn daarom 
noodzakelijk voor gebruik van deze gegevens binnen JIB. 
Standaardisatie van de registratie maakt het mogelijk 
om verzamelde gegevens samen te voegen, daaruit 
rapportages samen te stellen en vergelijkingen te 
trekken. 

De kwaliteit van systematische registraties in het DD 
JGZ is essentieel voor gebruik door JIB. JIB zal daarom 
de kwaliteit van de aangeleverde gegevens toetsen op 
volledigheid, juistheid en eenduidigheid. Is verbetering 
nodig, dan zal JIB hierover contact opnemen met de 
aanleverende JGZ-organisatie. 
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4. JURIDISCHE CONTEXT

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en  
de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 
(WGBO) is vastgelegd hoe JGZ-organisaties moeten 
omgaan met gegevens van klanten. 

De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht JGZ-organi-
saties tot systematische bewaking, beheersing en 
verbetering van de kwaliteit van de zorg. Onderdeel 
daarvan is het systematisch registreren en verzamelen 
van gegevens over de kwaliteit van de zorg. De 
rapportages via JIB kunnen hier een belangrijke bijdrage 
aan leveren. 

Voor de realisatie van JIB gaat het NCJ met de JGZ-  
organisaties een overeenkomst aan, waarin sprake is 
van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De regels 
die gelden in de Wbp en de WGBO worden toegepast. 
Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid worden 
rollen en verantwoordelijkheden bepaald. 

De JGZ-organisaties dragen zorg voor de kwaliteit van 
hun registratie en de aangeleverde gegevens; het NCJ 
neemt de organisatie, exploitatie en presentatie van JIB 
voor zijn rekening. Voor het technisch correct inregelen 
van de informatievoorziening maakt het NCJ gebruik 
van de diensten van een softwareleverancier, in 
Wbp-termen een bewerker. Het NCJ sluit met mandaat 
van de JGZ-organisaties een contract af met deze 
bewerker, waarin de leverancier voldoende waarborgen 
biedt ten aanzien van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te 
verrichten verwerkingen.

Bij verwerking van anonieme gegevens, is geen 
toestemming vereist van de jeugdige en/of zijn ouders. 
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5. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Onderstaande figuur geeft weer welke partijen een rol 
vervullen in het project JIB. De rollen en verantwoorde-
lijkheden worden daarna toegelicht. 

JGZ-organisaties
De JGZ-organisaties dragen zorg voor de kwaliteit van 
de registratie in het DD JGZ. Zij verzamelen data in de 
eigen database en leveren deze aan een bewerker in het 
kader van JIB. De JGZ-organisaties blijven eigenaar van 
deze gegevens. Het NCJ geeft terugkoppeling aan de 
aanleverende JGZ-organisatie over de kwaliteit van de 
aangeleverde gegevens. 
De JGZ-organisaties hebben toegang tot een aantal 
standaard rapportages en kunnen zelf rapportages samen-
stellen op basis van de geaggregeerde gegevens in JIB. 
Wanneer een JGZ-organisatie besluit niet langer deel te 
nemen aan JIB, worden de gegevens in de bewerkers-
database vernietigd en vervalt de bewerkersrol van het 
NCJ. Reeds gepubliceerde rapportages vallen niet 
onder de vernietigingsplicht van het NCJ. 

NCJ
Het NCJ is als onafhankelijke stichting opgericht als 
innovatie- en kenniscentrum ter ondersteuning van de 
JGZ-organisaties. Het NCJ heeft van het ministerie van 
VWS subsidie gekregen om JIB te ontwikkelen. 
Het NCJ verzorgt de organisatie, exploitatie en 
presentatie van JIB. Voor het technisch correct inregelen 
van de informatievoorziening maakt het NCJ gebruik 
van de diensten van een softwareleverancier, in 
Wbp-termen een bewerker. Het NCJ sluit met mandaat 
van de JGZ-organisaties een contract af met deze 
bewerker, waarin deze leverancier voldoende waarborgen 
biedt voor de technische en organisatorische beveili-
gingsmaatregelen voor de te verrichten verwerkingen.

Adviescommissie JIB
De Adviescommissie JIB heeft tot taak vanuit haar 
specifieke expertise over gegevensverzamelingen en 
rapportages op basis van geaggregeerde gegevens, 
het NCJ gevraagd en ongevraagd te adviseren over: 
•  Inhoud en onderwerpen van JIB;
• Kwaliteit van de gegevens en kengetallen in JIB;
• Doorontwikkeling van JIB;
•  Relatie tussen JIB en andere instrumenten voor 

gegevensverzameling.

De Adviescommissie bestaat uit een onafhankelijk 
voorzitter en zes leden. De leden worden op basis van 
hun expertise benoemd en voeren hun taken op 
persoonlijke titel uit zonder last en ruggenspraak. De 
Adviescommissie wordt in eerste instantie voor twee 
jaar ingesteld, waarna een evaluatie plaatsvindt. Dat 
betekent dat de Commissie niet alleen haar rol vervult in 
de periode waarin de systematiek van JIB tot stand komt, 
maar mogelijk ook daarna, tijdens het reguliere beheer. 

Begeleidingscommissie
Via de Begeleidingscommissie wordt de aansluiting met 
het JGZ-veld gerealiseerd. Deze Commissie begeleidt 
het NCJ bij de implementatie van de systematiek van 
JIB door draagvlak bij hun achterban te creëren. De 
Begeleidingscommissie heeft bovendien een zware 
stem bij aanpassingen van het Reglement en de Bijlagen 
die horen bij de Deelnameoverkomst die de JGZ-organi-
saties met het NCJ aangaan. 

In de Begeleidingscommissie zijn de volgende partijen 
vertegenwoordigd: GGD Nederland, VNG, ActiZ en  
de beroepsorganisaties Artsen Jeugdgezondheidszorg 
Nederland (AJN), Verpleegkundigen en Verzorgenden 
Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van 
Doktersassistenten (NVDA). 

Ministerie van VWS
Het ministerie van VWS verstrekt de opdracht aan het 
NCJ voor de ontwikkeling van JIB en stelt hiervoor een 
subsidie ter beschikking. Het NCJ realiseert met deze 
subsidie de inrichting van JIB, evenals de ontwikkeling 
van de queries (waarmee gegevens worden verzameld 
vanuit het DD JGZ) voor de JGZ-organisaties door de 
leveranciers van het DD JGZ. 

Voor 2014 heeft het NCJ bij het ministerie van VWS 
subsidie gevraagd om de verdere ontwikkeling van de 
systematiek van JIB te kunnen faciliteren.

JGZ-
organisaties

Advies
commissie

NCJ VWS

Begeleidings-
commissie
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