




Introductievideo 
Mentimeter Jeugdgezondheid 2022 

Jeugdgezondheid 2022 
Mentimeter  
'Waar denk je aan bij het consultatiebureau?’ 

CB van de toekomst 
+ Video  
Afsluiting met video 

 



https://www.youtube.com/watch?v=uenfckVhsoY 

https://www.ggdhvb.nl/over-de-ggd 



Antoinette van Rinsum, programmamanager  

Farina Oprins, strategisch medisch adviseur 

Jenneke van Bussel, jeugdverpleegkundige 



Mentimeter Jeugdgezondheid 2022 
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Healthcare – The Internet of Things and 
Big Data 

De wereld verandert , wij gaan mee 

Ouders/gezinnen willen andere zaken, wij 
gaan mee 

De professional vraagt iets anders in 
ondersteuning, wij gaan mee 

Tekort aan professionals, wij lossen 
creatief op 

Andere kapers op de kust, wij vernieuwen 
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Missie en visie  
Jeugdgezondheid 2022 

 
 

We willen ouders en jeugdigen 
positief ondersteunen in het 

gezond en veilig opvoeden en 
opgroeien. Zodat daarmee de 

gezondheidsrisico’s voor jeugdigen 
afnemen. 



Met ouders wordt bepaald en afgesproken op welke momenten en op welke 

wijze er contact is. 

 

De professional coacht en ondersteunt ouders naar wens. 

 

De digitale mogelijkheden zijn gebruiksvriendelijk en passen bij 2022. 

 

De professional gebruikt alle digitale mogelijkheden en kent haar rol en kan 

deze kwalitatief goed uitvoeren. 

 

De professional is ongebonden aan plaats of tijd om te werken. 

 

Ouders (en jeugdigen vanaf 12 jaar) worden betrokken 

en aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf te doen 

Vanuit ‘eigen regie’ gedachte. 

 

 

 

drie 
kernwaarden: 
De klant centraal 
Verbinden 
Vernieuwen 



De Jeugdgezondheid focust op de pijlers van de Preventieagenda van de Jeugdgezondheid: 
Ouderschap, Hechting, Gezondheid en Weerbaarheid. En werkt samen over de grenzen van 
Volksgezondheid heen op het afnemen van maatschappelijke problemen: kindermishandeling, 
schoolverzuim en armoede. 

 

Professional kan op individueel niveau (gezin, 
school), tactisch niveau (wijk, gemeente) en 
strategisch niveau(regio, landelijk), signaleren, 
adviseren en coachen om gezondheidspotentieel 
te doen toenemen. 

Professional kan samenwerken met partijen en 
het doen afnemen van maatschappelijke 
problemen zoals kindermishandeling, armoede 
en schoolverzuim 



Als we in 2022 zijn dan: 

Zijn de doelen gerealiseerd en 
gezondheidspotentieel bij gezinnen en 
jeugdigen toegenomen 

Zijn de professionals adequaat toegerust 
en toekomstbestendig 

Is de digitalisering passend bij 2022 

Kan de GGD Jeugdgezondheid met nieuw 
elan en energie nog 50 jaar door……. 

 



Waar denk je aan bij ‘Het 
consultatiebureau van de toekomst’? 

https://www.mentimeter.com/s/47fe789b966239e74a78aa2b03e40b34/c28ade53ec82
https://www.mentimeter.com/s/47fe789b966239e74a78aa2b03e40b34/c28ade53ec82


Uitgangspunten: 

 

• Wensen en behoeften van de klant 

• Versterken eigen kracht van de klant 

• Nieuwe technologische ontwikkelingen 

 

 

Film: 

Consultatiebureau van de  
toekomst 

 

 

https://youtu.be/I9jJCARBhM8
https://youtu.be/I9jJCARBhM8
https://youtu.be/I9jJCARBhM8


Beleidsvisie GGD HvB 2017-2021 

 

Koers richting toekomstbestendige GGD 

 

Drie speerpunten: 

• De klant centraal 

• Verbinden met het veld 

• Vernieuwen 

 

 



Spiegelsessies met ouders CB Berghem en 

CB Schijndel. Belangrijke punten: 

 

• Klant wil graag sparren met professional met name in 
persoonlijk contact 

• Naast persoonlijk contact ook mogelijkheid 
mailen/appen/foto’s versturen 

• Online afspraken inplannen/verzetten 

• Eén app waarin alles mogelijk is 

• Voorkeur direct contact met eigen team 

• Ouderportaal onbekend 

• GGD rol om ouders door jungle van informatie op internet 
te leiden 

 



• Blended care is een combinatie van face-to-
face contacten met online activiteiten 

 

• Digitaal platform: Karify 

 



Modules voor 0-12 jaar: 

• Voorkeurshouding 

• Excessief huilen 

• Zindelijkheid 

• Overgewicht 

• Pesten 

 

Modules voor 12+: 

• Overgewicht 

• Ziekteverzuim 

 









• Delen geen groeiboekjes meer uit 

• Gebruiken GroeiGidsapp 

• Digitale koppeling RIVM - DDJGZ 

• Versturen informatie digitaal  

• Verwijzen naar Mijn kind in beeld 

• Mailen (binnen 24 uur antwoord) 

• Facebook 

• Gebruiken WhatsApp 

• Welkomstmail 

 



Onderzoek uGrow + Infant Feeding Home Data 

 

Hoe kunnen gegevens, die door ouders verzameld 

worden in de thuisomgeving, zorgverleners helpen 

bij hun zorg voor baby’s (0-6 maanden) met 

voedingsvraagstukken? 

 

6 families 





• Samen met Hogeschool Utrecht subsidie-
aanvraag ingediend, RAAK-MKB (Midden- en 
Kleinbedrijf) 

• Gehonoreerd 

• Start december 2017 

 



• Attitude professional nieuwe stijl o.a.: 

• In dialoog gaan met ouder(s)/jeugdigen 

• Los laten waar mogelijk, vasthouden waar 

nodig 

• Om kunnen gaan met de nieuwe 

technologieën 

• Mindset 





Welkom bij de GGD Hart voor Brabant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ik4uEjjwJBc&feature=youtu.be

