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“Goh, wat doe jij nu de hele week?”



Rianne Reijs, arts Maatschappij en Gezondheid

Jeugdarts: jeugd 4-18

Opleider: aios’en 1e en 2e fase

Stafarts: onderzoek en opleiding

Onderzoeker: programmaleider Kenniswerkplaats Jeugd

Onderzoeker: programmaleider Kenniswerkplaats Jeugd

Opleider: aios’en 1e fase M&G stage, aios’en 2e fase 
wetenschappelijke stage, studenten (oa WESP)

Copromotor: promovendi, incl aioto



Al dat onderzoek

Waar gaat het over?

Hoe ziet het eruit?

Waar haal je de tijd vandaan?

Wat levert het op?



Waar gaat dat over?

Vaccinatiebereidheid

Early Life Stress / Adverse Childhood Events

Zorgbehoefte van jongeren met internaliserende problematiek

Betere kansen voor MBO-studenten

Uithuisplaatsingen voorkomen

Samenwerking rond zwangerschap en geboorte

Hechting

Afwijkende schedelomtrek/-groei

Data





Hoe ziet dat onderzoek eruit?

Praktijkgericht actieonderzoek in cocreatie

Participatief onderzoek, liefst inclusief

Zo wordt onderzoek meer waar en meer waard



Voorbeeld: vaccinatiebereidheid

Veja Widdershoven: promotietraject

Annika Eskes: aios 2e fase bij GGD Hollands Noorden  

Jong JGZ een aios 1e fase om te starten

Marije Pfeyffer: aios 2e fase GGD ZL: professionals kwalitatief 

WESP student - regio Zuid-Limburg ouders kwalitatief?



Waar haal je de tijd vandaan?

Tijd is geld 

De machine moet blijven draaien. 

Subsidies: aanvragen en inzetten

Opleiding: overal vragen zien

1e fase: M&G stage

2e fase: wetenschappelijke stage bij UMC

bachelor en master studies



En nog eens, waarom moeten we dit willen?

Participatief onderzoek: dus met ons! 

Het is dan meer waar en meer waard, voor ons: JGZ en de jeugd.

De juiste dingen doen op de beste manier. 

JGZ is goud waard: laten we dat zo houden! 

- ons bereik (hoewel het beter kan wat betreft kwetsbare groepen)

- onze expertise (maar wie stilstaat, blijft achter)

- onze data (maar we moeten wel poetsen)

Onderzoek en ontwikkeling is de basis van de toekomst. 

Als je dán niet gemist wil worden, moet je nú meedoen. 

Wat levert het op?



Ook meedoen?

Participatieladder volgens Arnstein (1969)

Volg de Kenniswerkplaats Jeugd 

Reageer op vragen van onderzoekers

Neem contact op met een idee (kwj@ggdzl.nl)

Doe mee! Vanuit opleiding, op projectbasis.

Bemachtig structurele tijd voor onderzoek, 
wordt opleider, begeleider, onderzoeker!



Dank jullie wel!

linkedin.com/company/kwjeugd

facebook.com/kwjeugd

twitter.com/kwjeugd

kwj@ggdzl.nl

rianne.reijs@ggdzl.nl


