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Ouderportaal
Persoonlijk Dossier: 

beheer gegevens 

Coachende apps, Wearables, 
Serious gamingE-consult,

flexibele zorg

• mensen die het zelf kunnen
• mensen die het niet (helemaal) kunnen
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welke factoren spelen 
een rol?  
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Gepersonaliseerde zorg:

Preventief,  Predictief
Positieve benadering  

(protectie/promotie  gezondheid)

Plan op maat 

Participatief 
(shared decision making)

Persoonlijk

Pro-actief
Publiek

(populatie/risicogroepen) 



Blended Care binnen de Jeugdgezondheidszorg:
vanuit de basis! 

M. Weijers, 

MD, Child & Youth Health Care

MSc Epidemiology
&

Digitale Visualisatie: 
zichtbaarheid & 

optimale inzet JGZ 
expertise

Integrale 
gezondheidsinformatie

Kind & Omgeving 

JGZ: uniek platform voor gepersonaliseerd zorg?

Integrale benadering gezondheid? 



Wat heb ik als kind nodig voor optimale ontwikkeling?

Genetische aanleg

Omgeving

Ruimte 

Grenzen

Voeding 

Veilige 
omgeving 

Aandacht

stimulans 

Liefde 

Ik ben wie ik 
ben en ik ga 

mijn allerbeste 
"ik" worden

link naar "rechten van het kind": https://www.kinderrechten.nl/

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi34Kbw55_gAhXHLlAKHV6gDK0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.schilderenenzo.nl/forum/viewtopic.php?t=15614&psig=AOvVaw2F9lNOeLyaRO2OGCcd8Ylj&ust=1549291774888397


Gezondheid is niet: ziek of niet ziek

Gezondheid is..........................:
Hoe goed zit ik in mijn vel:

• Lichamelijk (fysiek) 

• Psychisch (mentaal)

• Sociaal (interactie met anderen):
• Thuis & Vrienden

• Opvang/School/Werk

• Buurt etc. 

Wat is gezondheid?

Bio-
Psycho-
Sociale-
model

van 
Gezondheid



Welke factoren zijn van belang om  
Gezondheid & Ontwikkeling                      

te voorspellen/te optimaliseren?

Ogen
Oren
Groei etc.

Karakter
Concentratie
Emotioneel etc.

Mijn Lichaam

ik ben ik
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Ogen
Oren
Groei etc.

Karakter
Concentratie
Emotioneel etc.

Mijn Lichaam

Wat doe ik

Spelen
Beweging
Voeding

Gedrag
Interactie met 
anderen

ik ben ik

Mijn omgevingWat neem ik 
mee uit het 
verleden?



• Wat & Waarom

• Ontwikkelproces

19

Visualisatie 
Gezondheids Informatie   

voor   
JGZ  0-18

The                     project



What?
een nieuw ontwikkeld KINDprofiel
(CHILDoc: Child Health IntegraL Digital overview ©)

miriam.weijers@ggdzl.nl 20

vanuit DDJGZ
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Waarom?

miriam.weijers@ggdzl.nl 21

Een 360° KINDprofiel
Ter ondersteuning van transformative naar: 



Wetenschappelijke onderbouwing

miriam.weijers@ggdzl.nl 22



Ref: Retrieved from Sameroff A. A unified theory of development: a dialectic integration of  nature and nurture. Child Development, 2010;81:6-22 

nature – nurture 
…but complex en multidimensional dynamic processes

miriam.weijers@ggdzl.nl 23



“growing into deficit”

Ref: Syurina EV, Hens K, Feron FJM. Literature Review: Use of Family History for Primary Paediatric Care as the Next Step Towards use of Genomics in 
Healthcare. Current Pediatric Reviews 2013;9(4): 353-372.
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ICF-CYCF-CY

World Health Organization. ICF-CY: International Classification of Functioning, Disability 
and Health, Children and Youth version 
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ICF-CY                          360CHILDoc
360-CY
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Support tool

Personal dossierDaa on
populatio

n level

• risk assessment
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• online availability
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• ondersteunt denkproces JGZ professionals
• informatieoverdracht aan:

ouders/jongeren & zorgpartners



Multifunctional tool for CYHC:

miriam.weijers@ggdzl.nl 39

Support tool

Personal dossierDaa on
populatio

n level

• risk assessment
• communication

• online availability
summary EMD 

• support thought processes by ICF-CY
• communication with parents/youth & care givers

• online toegang voor 
ouders/jongeren

• te delen met 
zorgverleners

• ondersteunt denkproces JGZ professionals
• informatieoverdracht aan:

ouders/jongeren & zorgpartners



Multifunctional tool for CYHC:

miriam.weijers@ggdzl.nl 40

Support tool

Personal dossierDaa on
populatio

n level

• risk assessment
• communication

• online availability
summary EMD 

• support thought processes by ICF-CY
• communication with parents/youth & care givers

• online toegang voor 
ouders/jongeren

• te delen met 
zorgverleners

• ondersteunt denkproces JGZ professionals
• informatieoverdracht aan:

ouders/jongeren & zorgpartners

• gestandaardiseerde taal
& registratie
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Support tool

Personal dossierDaa on
populatio

n level

• risk assessment
• communication

• online availability
summary EMD 

Multifunctional tool for CYHC:
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Support tool

Personal dossierDaa on
populatio

n level

• online availability
summary EMD 

Perspectief/beleving 
van ouders/kinderen  

Bekrachtigen 
& Ontzorgen

Eigen inzicht en beheer 
gezondheid (informatie)

Van Ziekte & Zorg                                  
(ziekten vinden/ behandelen)

naar Gezondheid & Gedrag
(gezondheid beschermen/optimaliseren)

Zorg op maat 

"Shared decision 
making"



Empirische ontwikkel proces 

miriam.weijers@ggdzl.nl 43

Input stakehouders: 
Ouders, Jongeren, JGZ professionals & zorgpartners

Innovatie past bij JGZ praktijk



“Mixed-methods” onderzoek

-

• Zorg voor jeugd:    complex, interdisciplinair werkveld 
• 1 + 1 = 3                     (complementaire databronnen)

• John Creswell

“evidence-based” & pragmatische resultaten 

kwantitatief
onderzoek

kwalitatief
onderzoek

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bmia.bmt.tue.nl/people/BRomeny/Research/VBI/partners.html&ei=AJyyVOqNC8b3UMicg-gO&psig=AFQjCNEcjHrdeAF0sHnZvhMxfgcLz0gp3Q&ust=1421077815591503


2012- 2014: Pilot studies: kwalitatief onderzoek
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"mooi overzicht"                      "efficiënt"               "compleet"

"relevant"                            "past binnen JGZ"

"open dialoog"                        "stimuleert standaard taal"

Input stakehouders:     Ouders, jongeren, JGZ prof.  & zorgpartners

• Formatief:
• (door)ontwikkeling
• design quantitative research

Financed by:                            &



2015/2016 Quantitative Research: 
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Aspects of Validity & Reliability 
(master Epidemiology)

MD’s studied 360CHILDoc for 5 minutes



Results: 
• Concurrent validity: 
- Spearman's correlation coefficient:    0.78

• Inter-rater reliability:
- Intraclass correlation coefficient:        0.71

• Intra-rater reliability:
- Intraclass correlation coefficient:        0.82

Ref: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335517301791

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bmia.bmt.tue.nl/people/BRomeny/Research/VBI/partners.html&ei=AJyyVOqNC8b3UMicg-gO&psig=AFQjCNEcjHrdeAF0sHnZvhMxfgcLz0gp3Q&ust=1421077815591503


Mixed Method Research 
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2018:  Ontwikkeling Online 360⁰CHILD-profile
• kwalitatief onderzoek & design

Media design & 
Technology

grant



2019 Evaluation Online 360° Child-profile  

“Mixed-methods” 

Fase 1: Pragmatisch RCT
Ervaren laagdrempeligheid JGZ 

38 
JGZ 

professionals 

64 kinderen 
(0-16jr)

Controle groep
(n=32) 

Uitkomst
metingen:
- ouders/jongeren
- JGZ prof.
- zorgpartners 

CHILDoc groep
(n=32) 

Randomisatie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bmia.bmt.tue.nl/people/BRomeny/Research/VBI/partners.html&ei=AJyyVOqNC8b3UMicg-gO&psig=AFQjCNEcjHrdeAF0sHnZvhMxfgcLz0gp3Q&ust=1421077815591503


2019 Evaluation Online 360° Child-profile  

“Mixed-methods” 

Fase 1: Pragmatisch RCT
Ervaren laagdrempeligheid JGZ 

Fase 2: Kwalitatief onderzoek: interviews 

Contrasterende 
karakteristieken/mening                         na analyse

38 
JGZ 

professionals 

64 kinderen 
(0-16jr)

Controle groep
(n=32) 

Uitkomst
metingen:
- ouders/jongeren
- JGZ prof.
- zorgpartners 

CHILDoc groep
(n=32) 

Randomisatie

- ouders/ jongeren - JGZ prof. - zorgpartners 

Interviews

Analyse

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bmia.bmt.tue.nl/people/BRomeny/Research/VBI/partners.html&ei=AJyyVOqNC8b3UMicg-gO&psig=AFQjCNEcjHrdeAF0sHnZvhMxfgcLz0gp3Q&ust=1421077815591503


Ga naar www.menti.com en toets in code 203008
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Support tool

Personal dossierDaa on
populatio

n level

• risk assessment
• communication

• online availability
summary EMD 

Visualisatie integrale JGZ gezondheidsinformatie:
doelmatigheid    effectiviteit 



….. one size does not fit all!



Info 360⁰CHILDoc : 
https://www.ggdzl.nl/professionals/projecten-en-onderzoeken/3600childoc/

Mail: miriam.weijers@ggdzl.nl
Tel:    0646442957

Take it personally … !!!!

Questions?



E-intermezzo?

(Br) Exit-intermezzo
=

pauze 


