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Samenvatting 

Noodzaak uniform triageprotocol  

Een groot aantal organisaties in de JGZ maakt gebruik van een triagewerkwijze. In het 

triagemodel worden niet alle kinderen bij de jeugdarts of - verpleegkundige uitgenodigd maar 

enkel de kinderen bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico wordt vermoed. 

Deze manier van werken is veelbelovend, maar is nog niet volledig onderbouwd en 

geüniformeerd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt nu met eigen protocollen wanneer een kind in 

aanmerking komt om uitgenodigd te worden. Het doel van de huidige studie is het verbeteren 

van de signalering van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s bij basisschoolleerlingen door 

een uniform triageprotocol te ontwikkelen en deze te onderzoeken op de kwaliteit van 

signalering en tevredenheid bij ouders en JGZ-professionals.  

 

Ontwikkeling uniform triageprotocol 

Op systematische wijze is een uniform triageprotocol ontwikkeld met behulp van een 

werkgroep bestaande o.a. uit deskundigen uit de JGZ-praktijk. De beslisregels in het 

triageprotocol zijn tot stand gekomen op basis van JGZ-richtlijnen, wetenschappelijk literatuur 

en praktijkervaringen. De beslisregels in het protocol zijn gebaseerd op gegevens van 4 

bronnen:  

1) screeningen door de doktersassistente (o.a. lengte/gewicht),  

2) gerapporteerde problemen door ouders met behulp van een gezondheidsvragenlijst 

(inclusief de Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ), 

3) digitale dossierinformatie en  

4) zorgen van de leerkracht.  

Het protocol omvat 25 gezondheidsthema’s. De precieze werkwijze en overwegingen bij het 

ontwikkelen van het uniform triageprotocol staan beschreven in Hoofdstuk 2.  

 

Onderzoek naar kwaliteit van signalering uniform triageprotocol 

Tijdens de twee contactmomenten voor basisschoolkinderen (groep 2 en 7) zijn gegevens 

verzameld bij vier JGZ-organisaties. Om een vergelijking te maken tussen de huidige 

gehanteerde protocollen en het uniform triageprotocol is gebruik gemaakt van twee metingen:  

1) Bij de eerste meting zijn de testeigenschappen van de huidige triageprotocollen 

getoetst bij twee organisaties met een triagewerkwijze waarbij kinderen uitgenodigd 

werden op basis van hun eigen protocol. Er zijn gegevens van 235 kinderen 

verzameld.  

2) Bij de tweede meting zijn de testeigenschappen van het uniform triageprotocol 

getoetst bij twee JGZ-organisaties met een reguliere werkwijze waarbij alle kinderen 

worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 

De onderzoekers van TNO pasten het uniform triageprotocol achteraf toe op de 

verzamelde gegevens (de professionals hadden geen inzage in het uniform 

triageprotocol). Er zijn gegevens van 459 kinderen verzameld. 

Bij beide metingen is gebruik gemaakt van gerapporteerde problemen bij het kind door ouders 

op de vragenlijsten en informatie uit het digitale dossier (DD-JGZ). Na elk contactmoment 

registreerde de JGZ-professional of ze een bevinding bij het kind geconstateerd hadden en 

welke vervolgactie ze hadden ingezet (nabellen, onderzoek op indicatie of externe verwijzing). 

De testeigenschappen van het uniform triageprotocol (sensitiviteit, specificiteit, en positief 

voorspellende waarde) zijn bepaald aan de hand van de volgende twee criteria: bevindingen 

geconstateerd door de JGZ professional en ingezette vervolgacties. Bij de huidige 

triageprotocollen kan alleen de positief voorspellende waarde worden vastgesteld, omdat in 

de triagewerkwijze alleen de risicokinderen uitgenodigd worden bij de jeugdverpleegkundige 

en/of jeugdarts, en er niets gezegd kan worden of er bijvoorbeeld kinderen gemist zijn.  
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Resultaten: kwaliteit van signalering 

Bij 66% van alle basisschoolleerlingen is volgens het uniform triageprotocol één of meerdere 

vervolgacties nodig, zoals een uitnodiging voor een vervolgonderzoek (60%), telefonisch 

contact (6%), externe verwijzing (6%) of een 2e audiometrietest (18%). Het percentage 

kinderen dat uitgenodigd wordt voor een vervolgonderzoek daalt van 60% naar een 

acceptabele 46% als bij de beslisregels met betrekking tot overgewicht (BMI obesitas i.p.v. 

overgewicht) en de SDQ strengere normen worden toegepast.  

Het uniform triageprotocol een goed onderscheid kan maken tussen kinderen met en zonder 

risico’s. Het percentage kinderen dat terecht gesignaleerd wordt door het uniform 

triageprotocol (sensitiviteit) en terecht niet gesignaleerd wordt (specificiteit) is 73% en 62% 

respectievelijk voor het criterium bevindingen en 91% en 45% respectievelijk voor het criterium 

vervolgacties. Het percentage kinderen met een positieve testuitslag vanuit het triageprotocol 

dat ook daadwerkelijk problemen heeft volgens de jeugdarts of jeugdverpleegkundige (positief 

voorspellende waarde) is 88% voor het criterium bevindingen en 41% voor het criterium 

vervolgacties. De positief voorspellende waarde is bij de huidige triageprotocollen iets lager 

(73% en 29%) in vergelijking met het uniform triageprotocol.  

De lagere specificiteit (45%) en positief voorspellende waarde (41%) bij het criterium 

vervolgactie is te verklaren doordat bij een positieve test uitslag van het protocol (risicokind) 

niet altijd een vervolgacties zoals extra onderzoek op indicatie of verwijzing nodig is.  

 

Pilot tevredenheid uniform triageprotocol 

Met behulp van een pilot onderzoek is het uniform triageprotocol geïmplementeerd in twee 

organisaties met een triagewerkwijze. De tevredenheid met het uniform triageprotocol is in 

deze pilot onderzocht bij JGZ-professionals en ouders; 8 professionals zijn geïnterviewd en 

de antwoorden van 253 ouders op een vragenlijst zijn geanalyseerd.  

De resultaten tonen aan dat de professionals tevreden zijn met het uniform triageprotocol en 

de bijbehorende gezondheidsvragenlijst. Ze geven aan dat de beslisregels in het protocol 

helder en overzichtelijk zijn. Ook vinden ze dat de uitslag van het protocol aardig overeenkomt 

met de eigen klinische blik. Er zijn aanbevelingen gegeven voor enkele aanpassingen aan het 

protocol en de gezondheidsvragenlijst (zie hoofdstuk 7).  

Ook ouders zijn zeer tevreden. Ze hebben de gezondheidsvragenlijst, de gezondheidscheck 

op school en de ouderbrief positief beoordeeld met behulp van 9 stellingen.  

 

Discussie en conclusie 

Bij gebruik van dit uniform triageprotocol komt 46% van de kinderen in aanmerking voor een 

vervolgonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, mits twee beslisregels worden 

aangepast. Dit uniform triageprotocol kan een goed onderscheid maken tussen kinderen met 

en zonder gezondheidsrisico’s. Het percentage kinderen dat gemist wordt door het protocol is 

laag (9% volgens het criterium vervolgactie) en het percentage kinderen dat ten onrechte 

geclassificeerd wordt door het protocol is acceptabel (12% volgens het criterium bevindingen 

Positief Voorspellende Waarde).  

De implementatie van dit uniform triageprotocol in een triagesetting kan bijdragen aan een 

kwaliteitsverbetering van de signalering van gezondheids-en ontwikkelingsrisico’s bij 

basisschoolleerlingen door de JGZ. Om optimaal gebruik te stimuleren is de 

gezondheidsvragenlijst geschikt gemaakt op B1 taalniveau.  

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat de testeigenschappen van het uniform triageprotocol 

zijn vastgesteld in een optimale implementatiesetting. De JGZ-professionals hadden geen 

inzage in het protocol aangezien de onderzoekers het protocol achteraf hebben toegepast op 

de beschikbare gegevens. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of de gevonden 

testeigenschappen van het uniform triageprotocol in stand blijven na daadwerkelijke 

implementatie in de dagelijkse JGZ praktijk. De ervaringen tijdens de pilot lieten zien dat het 
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van belang is om de implementatie goed te begeleiden en monitoren. Ook is het van belang 

om te kijken waar dit protocol ingebed kan worden in de digitale systemen om de JGZ-

professionals te faciliteren. Het uniform triageprotocol is een levend document en dient 

regelmatig herzien te worden, o.a. vanwege het verschijnen van nieuwe JGZ-richtlijnen met 

nieuwe aanbevelingen en afkappunten.  
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1 Inleiding 

1.1 Triage in de jeugdgezondheidszorg  

Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht. Hierin 

staat beschreven welk pakket aan preventieve gezondheidszorg elk gezin en iedere jeugdige 

in Nederland van de JGZ aangeboden moet krijgen (Commissie evaluatie basistakenpakket 

JGZ, 2013; Besluit, 2014). Ten opzichte van het voorgaande Basistakenpakket JGZ beoogt 

het een modernisering te zijn die beter aansluit bij de huidige tijdgeest en het nieuwe 

jeugdstelsel. Onder andere biedt het JGZ-organisaties meer mogelijkheden om de zorg 

flexibeler aan te bieden, zodat deze zorg ook beter aansluit bij individuele behoeften en 

specifieke (risico)groepen; kortom meer mogelijkheden voor maatwerk. Vooruitlopend op het 

nieuwe Basispakket waren veel JGZ-organisaties al begonnen met andere vormen van de 

zorg voor kinderen in hun regio: geen standaard onderzoeken, maar onderzoeken op indicatie 

op basis van een zogenaamd triagemodel. 

 

1.1.1 Triagewerkwijze 

De zogenaamde ‘triagewerkwijze’ is ontwikkeld door JGZ van VGGM (Veiligheids- en 

Gezondheidsregio Gelderland Midden) en heeft inmiddels veel navolging gekregen in het land 

(Bezem et al., 2006). In de triagemethodiek van VGGM maakt een doktersassistente een 

selectie van kinderen; op basis van een triageprotocol wordt bepaald of nader onderzoek door 

een jeugdarts of jeugdverpleegkundige nodig is. Deze selectie van kinderen gebeurt op basis 

van de volgende verschillende informatiebronnen: (ouder)vragenlijsten (SDQ en de 

gezondheidsvragenlijst), gegevens uit het gezondheidsdossier, en een screening op school 

van lengte, gewicht en (zo nodig) ogen en/of oren.  

 

1.1.2 Vragenlijsten en triageprotocol 

Vragenlijsten zijn een belangrijke informatiebron binnen de (triage)werkwijze van de JGZ. 

Deze worden voorafgaand aan het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) ingevuld door 

ouders en/of kinderen. De gevalideerde Strengths and Difficulties Questionnaire (Mieloo, 

2015; Vogels et al., 2009), wordt grootschalig gebruikt voor de opsporing van psychosociale 

problemen bij kinderen door de JGZ. Daarnaast gebruiken veel organisaties een 

gezondheidsvragenlijst, met vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van het kind 

(Theunissen et al., 2013). Er is een grote variatie in de gebruikte triageprotocollen; de meeste 

JGZ-organisaties hebben zelf een protocol ontwikkeld met beslisregels om te bepalen 

wanneer een kind in aanmerking komt voor vervolgonderzoek bij de JGZ. Deze beslisregels 

zijn nauwelijks theoretisch onderbouwd. De organisaties geven aan behoeften te hebben aan 

eenduidige criteria.  

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van de huidige studie is het verbeteren van de signalering van gezondheids- en 

ontwikkelingsrisico’s bij basisschoolleerlingen door een uniform triageprotocol te ontwikkelen 

en deze te onderzoeken op de kwaliteit van signalering en tevredenheid bij ouders en JGZ-

professionals. 
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1.3 Opbouw achtergronddocument 

Dit document beschrijft de ontwikkeling van het uniform triageprotocol en de methode en 

resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van signalering en tevredenheid. In de bijlagen 

worden o.a. de bronnen geëxpliciteerd die bij de ontwikkeling van het uniform triageprotocol 

zijn gebruikt. Dit document kan gebruikt worden als naslagwerk. 

 

1.4 Terminologie 

Er bestaan verschillende definities voor triage in de JGZ. Zoals hierboven beschreven, wordt 

in het huidige project de triagewerkwijze zoals ontwikkeld door VGGM bedoeld. Dat wil 

zeggen; op basis van bronnen bepalen of er al dan niet een vervolgactie (zoals bellen naar de 

ouders of het kind uitnodigen) nodig is.  

 

In het achtergronddocument wordt gesproken over ouders, het gaat hier eveneens om 

verzorgers.  

 

Wanneer wordt gesproken over de standaard signaleringslijst worden de vragenlijsten 

bedoeld die TNO in samenwerking met GGD Haaglanden in 2013 heeft ontwikkeld (zie: 

Theunissen et al., 2013). Destijds zijn er op systematische wijze vier versies van de vragenlijst 

ontwikkeld: 

• 5/6-jarigen – reguliere werkwijze; 

• 5/6-jarigen – triagewerkwijze; 

• 10/11-jarigen – reguliere werkwijze; 

• 10/11-jarigen – triagewerkwijze. 

 

In het hier beschreven project gaat het om de twee versies voor een triagewerkwijze. 
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2 Ontwikkeling uniform triageprotocol 

Een projectgroep heeft de ontwikkeling van de triageprotocollen gecoördineerd en heeft het 

onderhavige achtergronddocument geschreven. Het opstellen van het achtergronddocument 

liep van oktober 2016 tot juni 2017. In de projectgroep zaten betrokkenen vanuit het instituut 

voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), te weten mw. dr. Meinou 

Theunissen (projectleider), mw. Leanthe van Harten, MSc MPhil en mw. dr. Sylvia van der 

Pal. De projectgroep werd geadviseerd door dhr. dr. Jeroen de Wilde (eerst GGD Haaglanden, 

later LUMC), mw. Carolijn Schuiling (VGGM) en mw. Els van As (Consortium Rivas/Careyn – 

tot 1 februari 2018). Een werkgroep was verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud van de 

uniforme triageprotocollen.  

2.1 Werkgroep 

De werkgroep bestond uit de volgende leden: 

• Mw. Jolande van Dijk – van der Poel (jeugdarts, GGD Haaglanden) 

• Mw. Evelyn Groot Bruinderink (jeugdarts, GGD Regio Utrecht) 

• Mw. Yvonne Heesen (jeugdverpleegkundige, GGD Twente) 

• Dhr. Hans Jansen (kinderarts, op eigen titel) 

• Mw. Patty de Koster (jeugdverpleegkundige, Consortium Rivas/Careyn) 

• Mw. Farina Oprins (jeugdarts, strategisch medisch advisieur, GGD Hart voor 

Brabant) 

• Mw. Carolijn Schuiling (jeugdarts, VGGM) 

• Mw. Nely Sieffers (oudervertegenwoordiging, op eigen titel) 

• Mw. Nelleke de Vos (epidemioloog, VGGM) 

2.2 Klankborgroep 

De klankbordgroep bestond uit afgevaardigden van de volgende organisaties:  

• Gemeente Den Haag (mw. Marianne Beijleveld) 

• GGD GHOR Nederland (mw. Sandra Hamming – tot 1 januari 2019) 

• GGD GHOR Nederland (mw. Albertine Klein Velderman – vanaf 1 januari 2019) 

• Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (mw. Marja Cornelissen) 

• Pharos (mw. Marjolijn van Leeuwen) 

• Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (dhr. Frans Pijpers - tot 1 januari 2019) 

• Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (mw. Tanja Geerdes – vanaf 1 januari 

2019)  

• Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (mw. Mathilde Buijs) 

• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (mw. Betty Bakker) 

 

ActiZ zag af van deelname aan de klankbordgroep, omdat hun leden voldoende in de 

werkgroep en als projectadviseurs waren vertegenwoordigd.  

Jeugdartsen Nederland (AJN) wist geen vertegenwoordiging in de klankbordgroep te 

realiseren.  
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2.3 Uitgangspunten 

De triageprotocollen zijn gebaseerd op wetenschappelijke en praktijkkennis. Om de 

ontwikkeling van de protocollen op systematische wijze aan te pakken, is door de projectgroep 

een beoordelingskader opgesteld. Het beoordelingskader zoals weergegeven in Kader 1 is 

door de werkgroep op 23 maart 2017 vastgesteld.  

 

Kader 1. Het door de werkgroep gehanteerde beoordelingskader

 
 

Het beoordelingskader bestaat uit twee delen. Ten eerste zijn er inhoudelijke criteria 

opgenomen om een keuze te maken uit de gezondheidsthema’s die in een triageprotocol 

vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast zijn in dit beoordelingskader criteria opgenomen 

om per gezondheidsthema te bepalen wat de gehanteerde norm gaat worden (wat is normaal 

of afwijkend). Op basis van deze criteria vindt er een weging plaats.  

 

Criteria op te nemen (somatische of psychische) gezondheidsthema’s: 

1. Een matige/hoge prevalentie (>10%) van het gezondheidsprobleem. 

2. Het is een gezondheidsprobleem voor 5/6 en/of 10/11 jarigen. 

3. De ziektelast van het gezondheidsprobleem is hoog 

Ziektelast:  

a. verlaagde levensduur door gezondheidsprobleem 

b. verminderde levenskwaliteit/functioneren van het kind binnen het gezin 

c. hoge kosten voor het gezin  

4. Er is een effectieve behandeling of interventie beschikbaar gericht op het individuele 

kind, evidence-based of practice-based. 

 

Wanneer bepaald is dat een bepaald gezondheidsthema onderdeel moet uitmaken van een 

triageprotocol, wordt aan de hand van onderstaande criteria bepaald wanneer een kind 

afwijkend scoort op het betreffende gezondheidsthema.  

 

Criteria normen per gezondheidsthema:  

1. De gehanteerde normen komen overeen met eerder beschreven normen waarover 

consensus is bereikt (bijv. in JGZ-richtlijnen en afkappunten beschreven in 

handleidingen van vragenlijsten). 

2. De gehanteerde normen komen overeen met reeds gebruikte normen waarmee 

ervaring is opgedaan (bestaande triageprotocollen). 

3. Indien criteria 1 en 2 niet voldoende informatie bieden voor een specifiek 

gezondheidsthema, wordt uitgegaan van de draagkracht en draaglast van ouders 

(norm is: ouders en/of kind ervaart dit als een probleem) en/of gaat de norm uit van 

een hulpvraag van ouders/kind (norm: ouder wil hierover contact). 

4. Wanneer dit ontoereikend is en het gezondheidsthema met de standaard 

signaleringslijst gemeten wordt, hanteer dan afkapwaarde van het 80-90e percentiel 

(ofwel, hoogste 10-20% is afwijkend). 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde criteria wordt bepaald welke aanbeveling voor 

vervolgactie gegeven kan worden, bijvoorbeeld (aflopend in mate van ernst van de 

problematiek): oproepen (jeugdarts/jeugdverpleegkundige), bellen, informatiemateriaal 

aanbieden.  
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Om te bepalen welke gezondheidsthema’s tegen de ‘lat’ van het beoordelingskader werden 

gelegd, is een lijst gemaakt met (1) alle thema’s uit de standaard signaleringslijst van TNO 

(versie juni 2013) en (2) overige thema’s die in bestaande triageprotocollen worden gebruikt. 

De werkgroep heeft deze lijst vervolgens geprioriteerd door een score van 0 (totaal niet van 

belang) tot 10 (erg van belang) aan de thema’s toe te kennen. Bovendien konden zij 

aanvullingen doorgeven. De thema’s met een gemiddelde score van 5 of hoger zijn 

meegenomen (zie Bijlage 3 voor de lijsten per leeftijdsgroep). De uitwerking per geselecteerd 

gezondheidsthema conform het beoordelingskader is in Bijlage 1 te vinden.  

2.4 Criteria voor gezondheidsthema’s 

1. Quick scan literatuur 

De beslissing om een gezondheidsthema al dan niet mee te nemen in de triageprotocollen 

hangt zoals beschreven af van informatie over de prevalentie van het probleem bij de twee 

leeftijdsgroepen, de ziektelast en beschikbare behandelingen. Om hierover informatie te 

vergaren, is een niet-systematische quick scan van de (grijze en wetenschappelijke) literatuur 

uitgevoerd. De volgende bronnen zijn daarbij geraadpleegd: 

• De documentatie van TNO van de literatuur gebruikt bij het opstellen van de 

standaard signaleringslijst (2013); 

• Niet-systematische search in Google Scholar, Scopus, Pubmed; 

• De Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.  

Deze quick scans zijn begin 2017 uitgevoerd. 

2.5 Criteria voor normen 

1. Inventarisatie richtlijnen en handleidingen 

Wanneer van een gezondheidsthema geconcludeerd is dat deze dient te worden opgenomen 

in het protocol moet vervolgens een norm worden vastgesteld. Oftewel; wanneer is een score 

op het thema dusdanig afwijkend, alarmerend, of riskant dat een vervolgactie nodig. Het eerste 

criterium betreft normen waarover in Nederland reeds consensus is bereikt, bijvoorbeeld 

geldende JGZ-richtlijnen of afkappunten van vragenlijsten zoals beschreven in handleidingen. 

Voor ieder uitgewerkt gezondheidsthema is hier op de volgende manier naar gezocht: 

• Richtlijnenwebsite van het NCJ en eventuele daarin genoemde handleidingen of 

andere afkappunten;  

• Niet-systematische search in google.  

 

De op het moment van ontwikkeling geldende richtlijnen zijn meegenomen (september 2017). 

 

2. Inventarisatie bestaande vragenlijsten en protocollen 

Omdat in het beoordelingskader een belangrijke rol is weggelegd voor reeds in de praktijk 

gebruikte normen (d.w.z. bestaande triageprotocollen), is door de projectgroep een 

inventarisatie van bestaande vragenlijsten en bestaande triageprotocollen uitgevoerd. Hiertoe 

zijn de managers van alle bij ons bekende JGZ-organisaties d.d. 28 juli 2016 gemaild met de 

vragen:  

1) Wordt in uw organisatie een vorm van triage gehanteerd bij basisschoolleerlingen? 

Zo ja, welke vorm van triage en op welke leeftijd wordt dit uitgevoerd? 

2) Kunt u de vragenlijsten die standaard gebruikt worden bij alle basisschoolleerlingen 

ten behoeve van het JGZ-contactmoment naar TNO opsturen?  
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3) Kunt u de triageprotocollen die gebruikt worden ten behoeve van de JGZ-

contactmoment voor basisschoolleerlingen naar TNO opsturen?  

4) Kunt u de begeleidende brief voor ouders/kinders die meegestuurd wordt met de 

vragenlijsten opsturen naar TNO?  

5) Kunt u de ‘standaard’ folders die ter advisering meegegeven worden aan ouders en 

kinderen in de basisschoolleeftijd opsturen naar TNO? 

 

De ontvangen triageprotocollen en vragenlijsten zijn meegenomen in de beoordeling van de 

gezondheidsthema’s. 

 

3. Antwoordpatronen standaard signaleringslijst (2013) 

Het vierde criterium dat in het beoordelingskader genoemd wordt voor het bepalen van de 

norm, betreft een afkapwaarde van het 80 tot 90ste percentiel – wanneer het 

gezondheidsthema met de standaard signaleringslijst wordt gemeten.  

Daartoe is bij drie JGZ-organisaties die de standaard signaleringslijst (deels) gebruiken data 

verzameld; GGD Haaglanden, GGD Hart voor Brabant en GGD Kennemerland. De 

dataverzameling liep van oktober 2016 tot mei 2017. Omdat niet alle organisaties in hun eigen 

vragenlijst de exacte vraagstelling van de standaard signaleringslijst hanteren, verschilt de 

respons per gezondheidsthema. De achtergrondkenmerken van de respondenten zijn te 

vinden in Tabel 1.  

 

Tabel 1. Achtergrondkenmerken respondenten voor antwoordpatronen 

 5/6-jarigen 9/10/11-jarigen 

 Haaglanden 

 

 

 

Hart voor 

Brabant 

 

Kennemerland Haaglanden Hart voor 

Brabant 

Kennemerl

and 

 n n n n n n 

Totaal  174 (23%) 207 (27%) 377 (50%) 219 (28%) 198 (26%) 355 (46%) 

Geslacht        
Jongens 88 84 187 102 59 173 

Meisjes 83 100 190 112 73 182 

Moeder in 

Nederland 

geboren  

100 150 312 133 108 294 

Vader in 

Nederland 

geboren  

87 155 316 119 106 289 

Leeftijd kind 

(jaar) 

5,7 5,7 5,6 10,0 9,6 10,9 

 

2.6 Aanpassen standaard signaleringslijst 

Tijdens het opstellen van de triageprotocollen is geregeld geconcludeerd dat de vraagstelling 
zoals in de standaard signaleringslijst (2013) opgenomen, niet passend of toereikend is. Om 
die reden zijn ook nieuwe versies van de standaard signaleringslijsten triage (5/6-jarigen en 
9/10/11-jarigen) behorende bij de triageprotocollen opgesteld.  
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2.7 Uniform triageprotocol 

Zoals in dit hoofdstuk beschreven is er op systematische wijze een uniform triageprotocol 

ontwikkeld samen met een werkgroep bestaande o.a. uit deskundigen uit de JGZ-praktijk met 

behulp van een beoordelingskader. De beslisregels in het triageprotocol zijn tot stand 

gekomen o.a. op basis van JGZ-richtlijnen, wetenschappelijk literatuur en praktijkervaringen. 

De beslisregels in het protocol zijn gebaseerd op gegevens van 4 bronnen:  

1) screeningen door de doktersassistente (o.a. lengte/gewicht),  

2) gerapporteerde problemen door ouders met behulp van een gezondheidsvragenlijst 

(inclusief de Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ), 

3) digitale dossierinformatie en  

4) zorgen van de leerkracht.  

Het protocol omvat 25 gezondheidsthema’s (zie Tabel 2). De uitwerking per geselecteerd 

gezondheidsthema conform het beoordelingskader is in Bijlage 1 te vinden.  

 
Tabel 2. 25 Gezondheidsthema’s binnen het uniform triageprotocol 

Lengte Last van ingrijpende gebeurtenissen 
Gewicht School (vragen) 
Visus Voeding 
Oren Slapen 
Psychosociaal – inclusief SDQ  Vrijetijdsbesteding 
Gezondheidsklachten Puberteit/seksuele ontwikkeling 
Schoolverzuim Mondgezondheid 
Ongeval (vermoeden kindermishandeling) Zwemvaardigheid 
Zindelijkheid urine en ontlasting Behandeling bij huisarts of specialist 
Ervaren opvoeding Armoede 
Spreken/praten en/of taal Verstandelijke beperking ouders en/of kind 
Motoriek/bewegen Asielzoekerskind 
Vaccinaties  

 

De uniforme triageprotocollen voor 5-6 en 9-11 jarigen zijn zeer vergelijkbaar. Vanwege de 

leeftijdsverschillen worden bij sommige gezondheidsthema’s verschillende normen 

gehanteerd (denk aan zindelijkheid, aantal uren slaap). Bij 9-11 jarigen is een beslisregel 

toegevoegd over het gezondheidsthema puberteit/seksuele ontwikkeling en 

zwemvaardigheid. Verder wordt in de gezondheidsvragenlijst bij 9-11 jarigen gevraagd naar 

risico’s op visus problemen, omdat er geen standaard visustest plaatsvind tijdens het 

contactmoment op deze leeftijd. In de gezondheidsvragenlijst van 5-6 jarigen komen de 

gezondheidsthema’s motoriek en spreken/praten en/of taal van het kind uitvoeriger aan bod.  
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3 Ontwikkeling uitnodigingsbrieven voor ouders 

Naast de ontwikkeling van de triageprotocollen, had het hier beschreven project ook tot doel 

het draagvlak voor vragenlijsten en de triagewerkwijze in de JGZ te vergroten onder ouders, 

middels het ontwikkelen van een brief voor ouders over de werkwijze.  

De brief is als volgt tot stand gekomen: 
 

1. Inventarisatie bestaande brieven 

Gelijktijdig met de inventarisatie van de bestaande vragenlijsten en protocollen, is ook 

geïnformeerd naar de brieven die JGZ-organisaties gebruiken om ouders te informeren over 

de werkwijze (inclusief vragenlijsten).  

Dit resulteerde in 13 ontvangen brieven van JGZ-organisaties.  
 

2. Selectie van elementen uit bestaande brieven 

Uit deze brieven heeft de projectgroep vervolgens de belangrijkste elementen voor de nieuw 

te ontwikkelen brief geselecteerd. Dit was o.a. gebaseerd op de aanbevelingen uit de 

handreiking “Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg” van het NCJ 

(2013). Het NCJ beschrijft: “Geef steeds weer helderheid over doel en inhoud van 

jeugdgezondheidszorg en het gebruik van het signaleringsinstrument daarbij” (p.21).  
 

3. Tweemaal voorleggen aan ouders  

De conceptversie die uit bovengenoemde stappen voortkwam, is in een focusgroepgesprek 

voorgelegd aan ouders. De eerste focusgroep vond plaats in Den Haag, met 8 moeders die 

oorspronkelijk afkomstig waren uit Egypte, Marokko, Turkije en Bulgarije.  

De opmerkingen van deze ouders zijn verwerkt in een nieuwe versie van de brief, die 

vervolgens in een focusgroep is voorgelegd aan drie moeders in Zoetermeer. De opmerkingen 

zijn verwerkt in een nieuwe versie.  

De verslagen van de focusgroepen zijn te vinden in Bijlage 4. 
 

4. Consultatie klankbordgroep 

De brieven zijn ter consultatie voorgelegd aan de klankbordgroep van het project. Hun 

opmerkingen zijn verwerkt in de finale versie van de brieven. De brieven zijn in Bijlage 2 te 

vinden. 
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4 Kwaliteit van signalering: huidige en uniform 
triageprotocol 

4.1 Methode 

Tijdens de 2 routine JGZ-contactmomenten voor basisschoolkinderen (groep 2 en 7) zijn 

gegevens verzameld bij 4 JGZ organisaties. Om een vergelijking te maken wat betreft de 

testeigenschappen van de huidige gehanteerde protocollen en het uniform triageprotocol, is 

gebruik gemaakt van twee metingen:  

 

1) Bij de eerste meting zijn de testeigenschappen van de huidige gehanteerde 

triageprotocollen getoetst bij 2 organisaties met een triagewerkwijze waarbij ‘risico’ 

kinderen uitgenodigd werden op basis van hun eigen triageprotocol. 

2) Bij de tweede meting zijn de testeigenschappen van het uniform triageprotocol 

getoetst bij 2 JGZ-organisaties met een reguliere werkwijze waarbij alle kinderen 

worden uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De onderzoekers van 

TNO paste het uniform triageprotocol achteraf toe op de verzamelde gegevens (de 

professionals hadden geen inzage in het uniform triageprotocol).  

 

4.1.1 Populatie 

 

Eerste meting (huidige triageprotocollen). De jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente en 

Consortium Rivas/Careyn hebben in de periode juni 2017 t/m september 2018 alle voor een 

vervolgonderzoek uitgenodigde basisschoolleerlingen (face-to-face of telefonisch) in de 

geselecteerde wijken geïncludeerd in het onderzoek. Bij GGD Twente betrof dit 5-6 en 9-11 

jarigen, bij Consortium Rivas/Careyn betrof dit enkel de leeftijdsgroep 9-11 jarigen, omdat zij 

geen triagewerkwijze hanteren bij de jongere leeftijdsgroep. 

 

Tweede meting (uniform triageprotocol). De jeugdgezondheidszorg van GGD Den Haag en 

GGD Hart voor Brabant hebben in de periode juni 2017 t/m september 2018 alle voor een 

PGO uitgenodigde kinderen in de leeftijd van 5-6 en 9-11 jaar in de geselecteerde 5 wijken 

geïncludeerd in het onderzoek. In totaal zijn ongeveer 504 ouders uitgenodigd om deel te 

nemen, waarvan naar schatting (9%) niet is verschenen voor het PGO. Uiteindelijk zijn de 

gegevens van 459 ouders geanalyseerd. 

 

4.1.2 Procedure 

Eerste meting (huidig protocollen). De dataverzameling vond plaats binnen twee triage 

organisaties. De screening vond op gebruikelijke wijze plaats volgens het ‘eigen’ protocol van 

de betreffende organisaties. Ouders vulden een gezondheidsvragenlijst in (inclusief de SDQ) 

en op school heeft een doktersassistente lengte, gewicht en (zo nodig) ogen en/of oren van 

het kind gemeten. Op basis van de gezondheidsvragenlijst, gegevens uit het 

gezondheidsdossier, en de uitslagen van het onderzoek door de assistente werd een 

(risico)inschatting gemaakt van de ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Het eigen 

triageprotocol van de betreffende organisatie werd gebruikt om de ‘risicokinderen’ te bepalen. 

Tijdens het vervolgonderzoek onderzocht de jeugdarts /verpleegkundige het risicokind op 

gebruikelijke wijze in aanwezigheid van de ouder. Na afloop van dit onderzoek registreerde 

de professional de volgende gegevens op een door TNO ontwikkeld registratieformulier: 

bevindingen (bijv. psychosociaal probleem, overgewicht, afwijkende lengte, 
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opvoedingsproblemen, slaapproblemen) en vervolgacties (onderzoek op indicatie, bellen, 

externe verwijzing, toesturen schriftelijke informatie en/of mondeling advies).  

 

Tweede meting (uniform triageprotocol). De dataverzameling van het uniform triageprotocol 

vond plaats bij twee organisaties met een reguliere werkwijze waarbij alle kinderen werden 

uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ouders kregen de 

gezondheidsvragenlijst (inclusief SDQ) toegezonden samen met de uitnodiging voor het PGO. 

Conform de reguliere PGO-werkwijze werden alle ingevulde gezondheidsvragenlijsten door 

de JGZ-medewerker besproken met de ouder en/of kind. Na afloop van dit onderzoek 

registreerde de professional de volgende gegevens op een registratieformulier: bevindingen 

(bijv. psychosociaal probleem, overgewicht, afwijkende lengte, opvoedingsproblemen, 

slaapproblemen) en vervolgacties (onderzoek op indicatie, bellen, externe verwijzing, 

toesturen schriftelijke informatie en/of mondeling advies). De jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

maakte geen gebruik van het uniform triageprotocol, en had hier ook geen inzicht in. De 

onderzoeker van TNO bepaalde na afloop van het PGO de uitkomsten van het uniform 

triageprotocol aan de hand van de beschikbare gegevens.  

 

Beide reguliere JGZ organisaties stuurden de geanonimiseerde gezondheidsvragenlijst 

(inclusief de SDQ) naar TNO. Alle vier JGZ organisaties stuurde het 

professionalregistratieformulier (registratie bevindingen en vervolgacties) van de 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige naar TNO. Achtergrondkenmerken van het kind en de 

uitkomsten van het screeningsonderzoek door de assistente zijn in kaart gebracht door het 

verzamelen van informatie uit het digitaal dossier (DD JGZ).  

 

4.1.3 Data-analyse 

 

Drie criteria worden gebruikt om de testeigenschappen van de huidige en het uniform 

triageprotocol vast te stellen: namelijk de inschatting van de jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

over de aanwezigheid van gezondheidsproblemen (bevindingen), de ingezette totale 

vervolgacties en de ingezette beperkte vervolgacties. Totale vervolgacties omvat het inzetten 

van een onderzoek op indicatie, bellen, externe verwijzing, toesturen schriftelijke informatie 

en/of mondeling advies. Een beperkte vervolgactie omvat het inzetten van een onderzoek op 

indicatie, bellen en/of externe verwijzing.  

 

Eerste meting (huidige triageprotocollen) 

Eerst zijn de achtergrondkenmerken (geslacht en leeftijd kind, en opleiding en etniciteit 

ouders) in kaart gebracht voor de populatie (Tabel 1).  

Ten tweede zijn de kenmerken van het vervolgonderzoek in kaart gebracht: JGZ discipline die 

het vervolgonderzoek uitvoert, gesprekswijze (face-to-face, telefonisch) en vervolgonderzoek 

ingezet op basis van type bron (meten, wegen door assistente; oudergezondheidsvragenlijst; 

SDQ; dossierinformatie; zorgen leerkracht) (Tabel 1). Ook is in kaart gebracht wat de redenen 

(gezondheidsthema’s) zijn voor het plaatsvinden van het vervolgonderzoek (Tabel 2).  

Ten derde zijn de drie uitkomstcriteria in kaart gebracht, namelijk percentage bevindingen door 

de JGZ (uitgesplitst naar gezondheidsthema), en ingezette totale vervolgacties en beperkte 

vervolgacties door de JGZ (uitgesplitst naar type vervolgactie) (Tabel 3 en 4).  

Ten slotte, zijn de testeigenschappen van de huidige triageprotocollen vastgesteld. Bij de 

huidige triageprotocollen kan wat betreft de testeigenschappen alleen de positief 

voorspellende waarde worden vastgesteld, omdat in de triagewerkwijze de risicokinderen 

uitgenodigd worden bij de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts, en er niets gezegd kan 

worden of er bijvoorbeeld kinderen gemist zijn. Het percentage geconstateerde bevindingen 

door de JGZ en percentage (beperkte) vervolgacties van deze groep risicokinderen is in dit 
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geval de positief voorspellende waarde (percentage kinderen met een positieve testuitslag, 

waarbij er volgens het criterium ook een risico is). 

Er is gebruik gemaakt van beschrijvende analyses, bij alle analyses is ook een uitsplitsing 

gemaakt tussen de twee leeftijdsgroepen (5-6 jaar en 9-11 jaar). 

 

Tweede meting (uniform triageprotocol) 

Eerst zijn de achtergrondkenmerken (geslacht en leeftijd kind, en opleiding en etniciteit 

ouders) in kaart gebracht voor de populatie (Tabel 5).  

Ten tweede is het percentage ‘risicokinderen’ volgens het uniform triageprotocol bepaald, 

waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar type vervolgonderzoek geïndiceerd door het uniform 

triageprotocol (o.a. uitnodigen voor face-to-face onderzoek, telefonisch contact, informatie 

materiaal sturen) en aanleiding van een vervolgactie (gezondheidsthema’s ofwel beslisregels 

van het protocol) (Tabel 6,7,8).  

Ten derde zijn de drie uitkomstcriteria in kaart gebracht, namelijk percentage bevindingen door 

de JGZ (uitgesplitst naar gezondheidsthema) en ingezette totale vervolgacties en ingezette 

beperkte vervolgacties door de JGZ (uitgesplitst naar type vervolgactie) (Tabel 9 en 10).  

Ten slotte zijn de testeigenschappen (sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde 

en negatief voorspellende waarde) van het uniform triageprotocol bepaald voor elk van deze 

drie criteria. Bij alle analyses is ook een uitsplitsing gemaakt tussen de twee leeftijdsgroepen 

(5-6 jaar en 9-11 jaar).  

 

 

4.2 Resultaten 

 

4.2.1 Huidige triageprotocollen  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van de onderzoekspopulatie voor de meting 

met de huidige triageprotocollen. Er zijn 235 ouders (56 ouders van 5-6 jarigen; 167 ouders 

van 10-11 jarigen). In totaal is 79% van de ouders van Nederlandse herkomst. Let op, deze 

steekproef bevat alleen de risicokinderen, ofwel de kinderen die naar aanleiding van de 

huidige triageprotocollen in aanmerking zijn gekomen voor een vervolgonderzoek bij de 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige. 
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Tabel 1: Achtergrondkenmerken van de risico-populatie 
 5-6 jarigen 

 
N=56 
N (%) 

10-11 jarigen 
 

N=167  
N (%) 

Totaal 
 

N=235 
N (%) 

Leeftijd    
4 1 (1,8)  1 (0,5) 
5 31 (55,4)  31 (14,5) 
6 19 (33,9)  19 (8,9) 
7 5 (8,9)  5 (2,3) 
8  1 (0,6) 1 (0,5) 
9  2 (1,2) 2 (0,9) 
10  78 (46,7) 78 (36,4) 
11  71 (42,5) 71 (33,2) 
12  6 (3,6) 6 (2,8) 

Geslacht    
Jongen 27 (48,2) 76 (47,8) 107 (48,9) 
Meisje 29 (51,8) 83 (52,2) 112 (51,1) 

Opleiding ouders#    
Laag (LS/VBO) 0 (0,0) 13 (14,6) 13 (9,5) 
Midden (havo/vwo/MBO) 19 (39,6) 40 (44,9) 59 (43,1) 
Hoog (HBO/WO) 29 (60,4) 36 (40,4) 65 (47,4) 

Etniciteit ouders    
Nederlands 47 (83,9) 104 (76,5) 155 (79,1) 
Surinaams/Antilliaans 1 (1,8) 3 (2,2) 4 (2,0) 
Turks/Marokkaans 3 (5,4) 11 (8,1) 14 (7,1) 
Polen/Roemenië, Bulgarije 2 (3,6)  2 (1,0) 
Immigrant uit ander niet-
westers land 

1 (1,8) 11 (8,1) 12 (6,1) 

Immigrant uit ander 
westers land 

2 (3,6) 7 (5,1) 9 (4,6) 

Organisatie    
Rivas / Careyn 0 (0,0) 78 (46,7) 78 (33,2) 
Twente 56 (100,0) 89 (53,3) 157 (66,8) 

JGZ discipline     
Jeugdarts 21 (38,2) 6 (3,6) 32 (13,4) 
Jeugdverpleegkundige 32 (58,2) 158 (95,8) 197 (84,9) 
Doktersassistent  2 (3,6) 1 (0,6) 3 (1,3) 

Gesprekswijze    
Face-to-face 38 (70,4) 59 (37,6) 102 (45,7) 
Telefonisch 16 (29,6)  98 (62,4) 121 (54,3) 

Vervolgonderzoek ingezet op 
basis van 

   

Meten, wegen (of oren, 
ogen) 

39 (69,6) 129 (79,6) 175 (76,1) 

Gezondheidsvragenlijst 
ouders 

14 (25,0) 43 (26,5) 62 (27,0) 

SDQ 5 (8,9) 22 (13,6) 30 (13,0) 
Leerkracht informatie 3 (5,4) 7 (4,3) 10 (4,3) 
Dossierinformatie 1 (1,8) 5 (3,1) 8 (3,5) 

Ontbrekende gegevens: Leeftijdsgroep n=23, leeftijd n = 21, geslacht n= 16, Opleiding ouders n = 98, etniciteit n= 
39, discipline= 3, gesprekswijze n = 12, vervolgonderzoek ingezet n = 1. 
# Opleiding ouders: laag = geen / basisonderwijs / LBO /VMBO / MAVO; midden = HAVO / VWO / MBO; hoog = 
HBO / Universiteit 
 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gezondheidsthema’s als redenen (uitslag huidige 

triageprotocollen) voor het inzetten van een vervolgonderzoek. Bij het gebruik van het huidige 

triageprotocol vindt een vervolgonderzoek meestal plaats naar aanleiding van de 

gezondheidsthema’s BMI (49%), psychosociaal (21%), zindelijkheid (6%) en slapen (6%). Een 

uitnodiging voor een vervolgonderzoek t.b.v. visus, gehoor, zindelijkheid en slapen komt vaker 

voor bij 5-6 jarigen (resp. 21%, 18%, 13%, 14%) in vergelijking met 10-11 jarigen (resp. 1%, 

0%, 4%, 4%). Een uitnodiging voor een vervolgonderzoek t.b.v. BMI komt vaker voor bij 10-

11 jarigen (59%) in vergelijking met 5-6 jarigen (25%).  
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Tabel 2: Redenen voor inzetten van een vervolgonderzoek door de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige (geregistreerd door professional) 
 5-6 jarigen 

 
N=56 
N (%) 

10-11 jarigen 
 

N=167 
N (%) 

Totaal 
 

N=235 
N (%) 

    
Screeningsuitkomsten    
Lengte 1 (1,8) 17 (10,2) 20 (8,5) 
BMI  14 (25,0) 98 (58,7) 114 (48,5) 
Visus  12 (21,4) 2 (1,2) 14 (6,0) 
Gehoor 10 (17,9) 0 (0,0) 10 (4,3) 
    
Gezondheidsvragenlijst en SDQ    
Gezondheidsvragenlijst niet of 
onvolledig ingevuld 

0 (0,0) 3 (1,8) 3 (1,3) 

Psychosociaal – inclusief SDQ  12 (21,4) 36 (21,6) 50 (21,3) 
Lichamelijke problemen  1 (1,8) 7 (4,2) 8 (3,4) 
Schoolverzuim 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Ongeval (vermoeden 
kindermishandeling) 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Zindelijkheid urine en ontlasting 7 (12,5) 6 (3,6) 15 (6,4) 
Opvoeding 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Spreken/praten en/of taal 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Motoriek/bewegen 1 (1,8) 3 (1,8) 5 (2,1) 
Armoede 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Last van ingrijpende gebeurtenissen 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
School 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Gezond eten/voeding  2 (3,6) 6 (3,6) 8 (3,4) 
Slapen 8 (14,3) 7 (4,2) 15 (6,4) 
Vrijetijdsbesteding 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Puberteit/seksuele ontwikkeling 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Pesten/vrienden  1 (1,8) 2 (1,2) 4 (1,7) 
Overige vragen 0 (0,0) 10 (6,0) 10 (4,3) 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de bevindingen die geregistreerd zijn door de jeugdarts of 

verpleegkundige tijdens het vervolgonderzoek. Bij het gebruik van de huidige triageprotocollen 

heeft de jeugdarts of verpleegkundige bij 73% (= positief voorspellende waarde) van alle 

kinderen die zij zien tijdens het vervolgonderzoek ook daadwerkelijk een bevinding 

geregistreerd. Veel voorkomende bevindingen tijdens het vervolgonderzoek zijn gewicht 

(30%), psychosociale problemen (10%) en motoriek/bewegen (6%). Er worden vaker 

bevindingen geregistreerd bij 10-11 jarigen (77%) in vergelijking met 5-6 jarigen (59%). 

Bevindingen op het gebied van visus en gehoor komen vaker voor bij 5-6 jarigen (resp. 15% 

en 17%) in vergelijking met 10-11 jarigen (resp. 1% en 0%). Bevindingen op het gebied van 

lengte, gewicht, psychosociaal, gezond eten/voeding komen vaker voor bij 10-11 jarigen (resp. 

6%, 36%, 14% en 6%) in vergelijking met 5-6 jarigen (resp. 0%, 17%, 0%, 0%).  
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Tabel 3: Percentage en type bevindingen geregistreerd tijdens het vervolgonderzoek door de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige  
 5-6 jarigen 

N=46 
N (%) 

10-11 jarigen 
N=149 
N (%) 

Totaal 
N=204 
N (%) 

Totaal bevinding JGZ 27 (58,7) 115 (77,2) 148 (72,5) 
     
Lengte 0 (0,0) 9 (6,0) 10 (4,9) 
Gewicht 1 (17,4) 53 (35,6) 62 (30,4) 
Visus 7 (15,2) 2 (1,3) 9 (4,4) 
Gehoor 8 (17,4) 0 (0,0) 8 (3,9) 
Psychosociaal  0 (0,0) 21 (14,1) 21 (10,3) 
Lichamelijke problemen 0 (0,0) 3 (2,0) 3 (1,5) 
Zindelijkheid urine en 
ontlasting 

0 (0,0) 1 (0,7) 1 (0,5) 

Opvoeding 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Spreken/praten en/of taal 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Motoriek/bewegen 1 (2,2) 11 (7,4) 13 (6,4) 
Last van ingrijpende 
gebeurtenissen 

1 (2,2) 4 (2,7) 5 (2,5) 

School 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Gezond eten/voeding 0 (0,0) 9 (6,0) 9 (4,4) 
Slapen 0 (0,0) 4 (2,7) 4 (2,0) 
Vrijetijdsbesteding 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Mondgezondheid 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Armoede 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Pesten 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Overig 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de vervolgacties die geïndiceerd zijn door de jeugdarts of 

verpleegkundige naar aanleiding van het vervolgonderzoek. Bij het gebruik van de huidige 

triageprotocollen krijgt 71% (=positief voorspellende waarde) van de kinderen een 

vervolgactie. Als het wordt beperkt tot drie belangrijke vervolgacties, namelijk nabellen, 

onderzoek op indicatie en externe verwijzing, dan krijgt 29% (=positief voorspellende waarde) 

van de kinderen een vervolgactie. Meest voorkomende vervolgacties zijn mondeling advies 

(52%), onderzoek op indicatie (22%) en sturen van schriftelijke informatie (14%).  

Vervolgacties komen ongeveer even vaak voor bij 5-6 jarigen (67%) en 10-11 jarigen (72%).  

 

Tabel 4: Percentage kinderen waarbij een vervolgactie geïndiceerd is door de jeugdarts / 

jeugdverpleegkundige n.a.v. het vervolgonderzoek - uitgesplitst naar type vervolgacties  
 5-6 jarigen 

 
N=54 
N (%) 

10-11 jarigen 
 

N=157  
N(%) 

Totaal 
 

N=223 
N (%) 

Vervolgactie^ 36 (66,7) 113 (72,0) 158 (70,9) 
Vervolgactie beperkt^^ 10 (18,5) 52 (33,1) 64 (28,7) 
    
Mondeling advies 27 (50,0) 79 (50,3) 115 (51,6) 
Nabellen 1 (1,9) 3 (1,9) 4 (1,8) 
Onderzoek op indicatie (OI) 8 (14,8) 40 (25,5) 49 (22,0) 
Externe verwijzing 2 (3,7) 12 (7,6) 15 (6,7) 
Schriftelijke informatie 7 (13,0) 21 (13,4) 30 (13,5) 
Overig 0 (0,0) 4 (2,5) 4 (1,8) 

^ Vervolgactie: nav het contactmoment mondeling advies geven, nabellen, onderzoek op indicatie, externe 
verwijzing, en sturen van schriftelijke informatie 

^^ Vervolgactie beperkt: n.a.v. het vervolgonderzoek nabellen, onderzoek op indicatie inzetten of externe verwijzing. 
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4.2.2 Uniform triageprotocol 

 

Beschrijving onderzoekspopulatie 

Tabel 5 geeft een overzicht van de kenmerken van de onderzoekspopulatie. In totaal zijn 459 

ouders (249 ouders van 5-6 jarigen; 210 ouders van 9-10 jarigen) geïncludeerd in het 

onderzoek bij de meting met het uniform triageprotocol. De helft (52%) van de ouders is 

hoogopgeleid, 31% is middelbaar en 17% is laag opgeleid. 60% van de ouders is van 

Nederlandse herkomst en 18% van Turks/Marokkaanse herkomst.  

 

Tabel 5: Achtergrondkenmerken van de populatie 
 5-6 jarigen 

N=249 
N (%) 

9-10 jarigen 
N=210 
N (%) 

Totaal 
N=459 
N (%) 

Leeftijd    
5 113 (45,4) - 113 (24,7) 
6 136 (54,6) - 136 (29,8) 
9 - 84 (40,4) 84 (18,4) 
10 - 124 (59,6) 124 (27,1) 

Geslacht    
Jongen 138 (55,4) 99 (47,1) 237 (51,6) 
Meisje 111 (44,6) 111 (52,9) 222 (48,4) 

Opleiding ouders    
Laag (LS/VBO) 33 (15,9) 26 (18,8) 59 (17,1) 
Middelbaar (havo/vwo/MBO) 53 (25,5) 54 (39,1) 107 (30,9) 
Hoog (HBO/WO) 122 (58,7) 58 (42,0) 180 (52,0) 

Etniciteit    
Nederlands 136 (58,1) 128 (62,7) 264 (60,3) 
Surinaams/Antilliaans 5 (2,1) 2 (1,0) 7 (1,5) 
Turks/Marokkaans 46 (19,7) 33 (16,2) 79 (18,0) 
Polen/Roemenië, Bulgarije 10 (4,0) 9 (4,3) 19 (4,3) 
Immigrant uit ander niet-westers land 27 (10,8) 19 (9,3) 46 (10,5) 
Immigrant uit ander westers land 10 (4,0) 13 (6,4) 23 (5,3) 

Ontbrekende gegevens: leeftijd n=2, geslacht n=0, etniciteit n=21, Opleiding ouders n=113. 

 

Uitslag uniform triageprotocol 

 

Uitslag uniform triageprotocol: Uitnodigen voor een face-to-face vervolgonderzoek bij de JGZ 

Tabel 6 geeft het percentage kinderen weer dat naar aanleiding van het uniform triageprotocol 

in aanmerking voor een uitnodiging voor een vervolgonderzoek door de 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige. In totaal komt 60% van alle kinderen in aanmerking voor een 

vervolgonderzoek. Een uitnodiging voor een vervolgonderzoek komt vaak voor naar 

aanleiding van de beslisregels in het uniform triageprotocol m.b.t. BMI (16%), psychosociale 

problemen (20%), spreken/praten/taal (10%), lichamelijke klachten (10%), opvoeding (8%), 

zindelijkheid (9%) en last van ingrijpende gebeurtenissen (9%).  

Er zijn kleine verschillen zichtbaar tussen de leeftijdsgroep 5-6 en 9-10 jarigen. Een uitnodiging 

voor een vervolgonderzoek t.b.v. overgewicht/obesitas en last van ingrijpende gebeurtenissen 

komt vaker voor bij 9-10 jarigen (resp. 24% en 12%) in vergelijking met 5-6 jarigen (resp. 10% 

en 6%). Een uitnodiging voor een vervolgonderzoek t.b.v. spreken/praten/taal en 

motoriek/bewegen komt alleen voor bij 5-6 jarigen (resp. 10% en 6%).  

Het percentage kinderen dat uitgenodigd wordt voor een vervolgonderzoek daalt van 60% 

naar een acceptabele 46% als bij de beslisregels met betrekking tot overgewicht (BMI obesitas 

i.p.v. overgewicht) en de SDQ (klinisch i.p.v. grensafkappunt) strengere normen worden 

toegepast.  
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Tabel 6: Percentage kinderen dat n.a.v. uniform triageprotocol een uitnodiging krijgt voor een 

face-to-face vervolgonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige - uitgesplitst naar 

afzonderlijke beslisregels van het protocol 
 5-6 jarigen 

N=249 
N (%) 

9-10 jarigen 
N=210 
N (%) 

Totaal 
N=459 
N (%) 

Uitnodigen volgens protocol 148 (59,4) 129 (61,4) 277 (60,3) 
Uitnodigen volgens aangepast protocol^  123 (49,4) 87 (41,4) 210 (45,8) 
    
Screeningsuitkomsten    
Lengte 4 (1,6) 0 (0,0) 4 (0,9) 
BMI – overgewicht+obesitas 25 (10,0) 50 (24,2) 75 (16,4) 
BMI - obesitas 9 (3,6) 14 (6,8) 23 (5,0) 
Visus (twijfel uitslag) 14 (7,0) - - 
    
Gezondheidsvragenlijst en SDQ    
Gezondheidsvragenlijst niet of onvolledig 
ingevuld 

10 (4,0) 7 (3,3) 17 (3,7) 

Psychosociaal – inclusief SDQ (afkap 
grensgebied) 

46 (19,9) 41 (20,8) 87 (20,3) 

Lichamelijke problemen 22 (8,8) 22 (10,5) 44 (9,6) 
Schoolverzuim 8 (3,4) 5 (2,5) 13 (3,0) 
Ongeval (vermoeden kindermishandeling) 3 (1,3) 5 (2,5) 8 (1,8) 
Zindelijkheid urine en ontlasting 23 (9,2) 17 (8,1) 40 (8,7) 
Opvoeding 19 (8,2) 15 (7,9) 34 (8,1) 
Spreken/praten en/of taal 24 (10,4) 0 (0,0) 24 (10,4) 
Motoriek/bewegen 15 (6,4) 0 (0,0) 15 (6,4) 
Last van ingrijpende gebeurtenissen 15 (6,0) 26 (12,4) 41 (8,9) 
School 3 (1,3) 3 (1,5) 6 (1,4) 
Gezond eten/voeding 8 (3,3) 5 (2,4) 13 (2,9) 
Slapen 4 (1,7) 1 (0,5) 5 (1,1) 
Vrijetijdsbesteding 5 (2,0) 10 (4,9) 15 (3,4) 
Puberteit/seksuele ontwikkeling - 5 (2,4) - 
Overige vragen 21 (8,8) 8 (3,9) 29 (6,5) 

^Bij het aangepast protocol is bij de SDQ (klinisch i.p.v. grensafkappunt) en BMI (obesitas i.p.v. overgewicht) een 

strengere norm gehanteerd.  

 

Uitslag uniform triageprotocol: bellen, informatiemateriaal sturen, extern verwijzen 

Tabel 7 geeft het percentage kinderen weer dat n.a.v. het uniform triageprotocol in aanmerking 

komt voor een van de volgende acties door de JGZ: bellen, informatiemateriaal sturen, extern 

verwijzing voor visus, en visusbepaling of audiometrietest. In totaal komt 6% van de kinderen 

in aanmerking voor telefonisch contact met de JGZ en 27% van de kinderen voor het toesturen 

van informatiemateriaal.  

Bij de 5-6 jarigen bevat de screening een visusbepaling en een audiometrietest. Naar 

aanleiding van de visusbepaling komt 6% van de kinderen in aanmerking voor een externe 

verwijzing. Naar aanleiding van de audiometrietest komt 18% in aanmerking voor een 2e 

audiometrietest. Bij 9-10 jarigen worden in de gezondheidsvragenlijst gevraagd naar 

risicofactoren voor visusproblemen (d.w.z. beide ouders brildragend en ouders denken dan 

het kind niet goed kan zien). Naar aanleiding van deze risicofactoren komt 56% van de 

kinderen in aanmerking voor een visusbepaling  
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Tabel 7: Percentage kinderen dat n.a.v. het uniform triageprotocol de volgende acties door de 

JGZ geïndiceerd krijgt: bellen, informatiemateriaal sturen, extern verwijzen voor visus, 

audiometrietest en visusbepaling.  
 5-6 jarigen 

N=249 
N (%) 

9-10 jarigen 
N=210 
N (%) 

Totaal 
N=459 
N (%) 

Bellen 12 (4,8) 17 (8,1) 29 (6,3) 
Ontevreden over behandeling 5 (2,0) 4 (1,9) 9 (2,0) 
Tandarts (< 1 keer per jaar) 7 (2,8) 8 (4,0) 15 (3,4) 
Geen zwemdiploma/zwemles - 6 (3,0) - 

    
Informatiemateriaal sturen 59 (23,7) 64 (30,5) 123 (26,8) 

Slaap 40 (16,1) 64 (30,5) 104 (22,7) 
Zindelijkheid 21 (8,4) - - 

    
Extern verwijzen visus  11 (5,5)   
2e audiometrietest 39 (18,1)   
Visusbepaling nav risicofactoren  117 (55,7)  
Audiometrietest nav risicofactoren  0 (0,0)  

 

Totale uitslag uniform triageprotocol 

Tabel 8 geeft het totale percentage ‘risicokinderen’ weer volgens het uniform triageprotocol. 

In totaal komt 66% van alle kinderen volgens het uniform triageprotocol in aanmerking voor 

een vervolgactie door de JGZ, zoals een uitnodiging voor een JGZ vervolgonderzoek, 

telefonisch contact met de JGZ, een externe verwijzing voor visus, of een 2e audiometrietest. 

Als er een strengere norm wordt gehanteerd bij de SDQ beslisregel, dan daalt dit percentage 

naar 61%.  

 

Tabel 8: Totale percentage risicokinderen volgens het uniform triageprotocol  
 5-6 jarigen 

N=249 
N (%) 

9-10 jarigen 
N=210 
N (%) 

Totaal 
N=459 
N (%) 

Uitslag protocol# 170 (68,3) 132 (62,9) 302 (65,8) 
Uitslag aangepast protocol ## 157 (63,1) 124 (59,0) 281 (61,2) 
#Bij het protocol zijn de beslisregels m.b.t. informatiemateriaal sturen en visusbepaling nav risicofactoren bij 9/10 
jarigen niet meegenomen.  
##aangepast triageprotocol, SDQ klinische afkappunt gebruikt in plaats van grensafkappunt 

 

Criteria: bevindingen JGZ en vervolgacties 

 

Bevindingen geconstateerd door de JGZ 

Tabel 9 geeft het percentage kinderen weer waarbij de jeugdarts of verpleegkundige een 

bevinding heeft geregistreerd. De jeugdarts of verpleegkundige heeft bij 79% van alle kinderen 

een bevinding geregistreerd. Veel voorkomende bevindingen hebben betrekking op gewicht 

(10%), gehoor (10%) en psychosociale problemen (20%). Bij 5-6 jarigen komen iets meer 

bevindingen voor (85%) in vergelijking met 9-10 jarigen (71%). 

Bevindingen op het gebied van gewicht en last van ingrijpende gebeurtenissen komen vaker 

voor bij 9-10 jarigen (resp. 14% en 9%) in vergelijking met 5-6 jarigen (resp. 7% en 5%). 

Bevindingen op het gebied van visus, gehoor, psychosociaal, spreken/praten en/of taal en 

motoriek/bewegen komen vaker bij 5-6 jarigen voor (resp. 8%, 18%, 23%, 8%, 13%) in 

vergelijking met 9-10 jarigen (resp. 2%, 1%,16%, 2%,1%). 
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Tabel 9: Percentage kinderen waarbij de jeugdarts/jeugdverpleegkundige een bevinding 

heeft geconstateerd.  
  5-6 jarigen 

N=246 
N (%) 

9-10 jarigen 
N=205 
N (%) 

Totaal 
N=451* 

N (%) 

Totaal bevinding JGZ 210 (85,4) 146 (71,2) 356 (78,9) 
        
Lengte 20 (8,1) 7 (3,4) 27 (6,0) 
Gewicht 16 (6,5) 29 (14,1) 45 (10,0) 
Visus 19 (7,7) 5 (2,4) 24 (5,3) 
Gehoor 43 (17,5) 2 (1,0) 45 (10,0) 
Psychosociaal  56 (22,8) 32 (15,6) 88 (19,5) 
Lichamelijke problemen 14 (5,7) 10 (4,9) 24 (5,3) 
Zindelijkheid urine en ontlasting 19 (7,7) 4 (2,0) 23 (5,1) 
Opvoeding 6 (2,4) 1 (0,5) 7 (1,6) 
Spreken/praten en/of taal 20 (8,1) 3 (1,5) 23 (5,1) 
Motoriek/bewegen 31 (12,6) 1 (0,5) 32 (7,1) 
Last van ingrijpende 
gebeurtenissen 

12 (4,9) 19 (9,3) 31 (6,9) 

School 3 (1,2) 0 (0,0) 3 (0,7) 
Gezond eten/voeding 4 (1,6) 4 (2,0) 8 (1,8) 
Slapen 4 (1,6) 8 (3,9) 12 (2,7) 
Vrijetijdsbesteding 1 (0,4) 2 (1,0) 3 (0,7) 
Mondgezondheid 4 (1,6) 3 (1,5) 7 (1,6) 

*Bij 8 ouders is het onbekend of er bevindingen zijn vastgesteld door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige, deze 

kinderen zijn niet meegenomen in deze tabel.  

 

Vervolgacties geïndiceerd door de JGZ 

Tabel 10 geeft het percentage kinderen weer waarbij de jeugdarts/jeugdverpleegkundige een 

vervolgactie heeft ingezet tijdens het JGZ contactmoment (bijv. mondeling advies) of een 

vervolgactie geïndiceerd heeft naar aanleiding van het JGZ contactmoment (bijv. telefonisch 

contact, extern verwijzen). In totaal krijgt 56% van alle kinderen een indicatie voor een 

vervolgactie. Als het wordt beperkt tot drie belangrijke vervolgacties, namelijk nabellen, 

onderzoek op indicatie en externe verwijzing, dan krijgt 30% van de kinderen een indicatie 

voor een vervolgactie. Meest voorkomende vervolgacties zijn mondeling advies (39%), 

onderzoek op indicatie (22%) en externe verwijzing (9%).  

Indicaties voor vervolgacties komt vaker voor bij 5-6 jarigen (71%) in vergelijking met 9-10 

jarigen (41%).  

 

Tabel 10: Percentage kinderen met een indicatie voor een vervolgactie n.a.v. JGZ 

contactmoment - uitgesplitst naar type vervolgacties  
 5-6 jarigen 

N=249 
N (%) 

9-10 jarigen 
N=210  

N(%) 

Totaal 
N=459 
N (%) 

Vervolgactie^ 172 (69,1) 87 (41,4) 259 (56,4) 
Vervolgactie beperkt^^  102 (41,0) 33 (15,7) 135 (29,9) 
    
Type vervolgactie    
Mondeling advies 121 (48,6) 56 (26,7) 177 (38,6) 
Nabellen 7 (2,8) 5 (2,4) 12 (2,6) 
Onderzoek op indicatie (OI) 78 (33,3) 22 (10,5) 100 (21,8) 
Externe verwijzing 32 (12,9) 10 (4,8) 42 (9,2) 
Schriftelijke informatie 12 (5,2) 18 (8,6) 31 (6,8) 
Overig 11 (4,4) 16 (7,6) 27 (5,9) 
^ Vervolgactie: n.a.v. het contactmoment mondeling advies geven, nabellen, onderzoek op indicatie, externe 

verwijzing, en sturen van schriftelijke informatie 

^^ Vervolgactie beperkt: n.a.v. het contactmoment nabellen, onderzoek op indicatie of externe verwijzing. 
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Validiteit 

Tabel 11 geeft een overzicht van de testeigenschappen van het uniform triageprotocol. Ofwel 

de overeenkomst tussen de uitslag van het uniform triageprotocol en de drie criteria 

(bevindingen en (beperkte) vervolgacties). De overeenkomstmaten sensitiviteit, specificiteit, 

positief (PVW) en negatief voorspellende waarde (NVW) worden gepresenteerd voor alle drie 

criteria.  

Bij het criterium bevindingen is de sensitiviteit 0,73 en specificiteit 0,62, PVV 0,88 en NVW 

0,38. Bij het criterium vervolgacties is de sensitiviteit 0,82 en specificiteit 0,56, PVV 0,71 en 

NVW 0,71. Bij het criterium beperkte vervolgacties is de sensitiviteit 0,91 en specificiteit 0,45, 

PVV 0,41 en NVW 0,92. De lagere specificiteit en PVW bij het criterium beperkte vervolgactie 

is te verklaren doordat bij een positieve test uitslag van het protocol (risicokind) niet altijd een 

vervolgactie zoals extra onderzoek op indicatie of verwijzing nodig is.  

Opvallend verschil is dat de PVW bij 5-6 jarigen bij de vervolgacties hoger (0,84) is in 

vergelijking met de 9-10 jarigen (0,53). Uit nadere analyse (niet weergegeven in de tabellen) 

blijkt dat dit vooral te maken heeft met de beslisregels voor 9-10 jarigen voor de 

gezondheidsthema’s psychosociale problemen, zindelijkheid en last van ingrijpende 

gebeurtenissen. Bij deze beslisregels geeft het protocol vaak een probleem aan, terwijl geen 

vervolgactie wordt ingezet door de JGZ.  

 

Tabel 11: Testeigenschappen uniform triageprotocol$  
 5-6 jarigen 

N=249 
9-10 jarigen 

N=210 
Totaal 
N=459 

  Aangepast 
protocol# 

 Aangepast 
protocol# 

 Aangepast 
protocol# 

Bevindingen 
JGZ  

      

Sensitiviteit 0,74 0,69 0,72 0,69 0,73 0,69 
Specificiteit 0,67 0,69 0,59 0,64 0,62 0,66 
PVW 0,93 0,93 0,81 0,83 0,88 0,88 
NVW 0,31 0,28 0,46 0,45 0,38 0,36 
       

Vervolgactie 
JGZ ^  

      

Sensitiviteit 0,83 0,77 0,81 0,79 0,82 0,78 
Specificiteit 0,65 0,69 0,50 0,55 0,56 0,61 
PVW 0,84 0,85 0,53 0,56 0,71 0,72 
NVW 0,63 0,58 0,78 0,79 0,71 0,68 

Vervolgactie 
beperkt 
JGZ^^ 

      

Sensitiviteit 0,92 0,87 0,88 0,88 0,91 0,87 
Specificiteit 0,48 0,54 0,42 0,46 0,45 0,50 
PVW 0,55 0,57 0,22 0,23 0,41 0,42 
NVW 0,09 0,86 0,95 0,95 0,92 0,90 

$Bij het protocol zijn de beslisregels m.b.t. informatiemateriaal sturen en visusbepaling n.a.v. risicofactoren bij 10/11 

jarigen niet meegenomen.  

#Aangepast uniform triageprotocol, SDQ klinische afkappunt gebruikt in plaats van grensafkappunt 

^ Vervolgactie: n.a.v. het contactmoment mondeling advies geven, nabellen, onderzoek op indicatie, externe 

verwijzing, en sturen van schriftelijke informatie 

^^ Vervolgactie beperkt: n.a.v. het contactmoment nabellen, onderzoek op indicatie of externe verwijzing. 

Sensitiviteit, percentage kinderen terecht gesignaleerd door het triageprotocol. 

Specificiteit, percentage kinderen terecht NIET gesignaleerd door het triageprotocol. 

PVW, Positief voorspellende waarde, percentage kinderen met een positieve testuitslag dat ook daadwerkelijk 

een probleem heeft. 

NVW, Negatief voorspellende waarde, percentage kinderen met een negatieve testuitslag dat ook daadwerkelijk 

geen probleem heeft 
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5 Pilot tevredenheid ouders en JGZ-professionals: 
uniform triageprotocol 

 

5.1 Methode 

De tevredenheid met het uniform triageprotocol is in kaart gebracht bij ouders en JGZ-

professionals die gebruik hebben gemaakt van het protocol. JGZ professionals van 

Rivas/Careyn en GGD Twente hebben gedurende een periode van 8 maanden het uniform 

triageprotocol gebruikt.  

5.1.1 Populatie 

 

JGZ professionals 

4 JGZ professionals van Rivas/Careyn (twee assistente en twee jeugdverpleegkundige) en 4 

professionals van GGD Twente (1 assistente, 1 jeugdverpleegkundige en 2 jeugdartsen) zijn 

geïnterviewd door een onderzoeker van TNO. 

 

Ouders 

253 ouders van Rivas/Careyn die een gezondheidsvragenlijst hebben ontvangen ten behoeve 

van het contactmoment van 10-11 jarigen hebben een korte vragenlijst ingevuld over de 

tevredenheid. Alle ouders maken deel uit van de geselecteerde JGZ-teams. 

5.1.2 Procedure 

 

JGZ-professionals 

De professionals hebben tijdens de periode september 2018 t/m mei 2019 met het uniform 

triageprotocol en gezondheidsvragenlijst gewerkt. Aan het einde van deze pilot is een face-to-

face focusgroep interview gehouden met 4 professionals van JGZ Rivas/Careyn en 4 

telefonische interviews met professionals van GGD Twente. Met deze professionals is 

gesproken over de tevredenheid over het gebruik van de gezondheidsvragenlijst en het 

uniform triageprotocol. Er is gevraagd naar: 

- In hoeverre er onderwerpen ontbreken in het uniform triageprotocol; 

- In hoeverre de uitslag van het uniform protocol overeenkomt met de eigen klinische 

inschatting; 

- De reacties van ouders op het uniform triageprotocol en de gezondheidsvragenlijst. 

- In hoeverre de beslisregels van het uniform triageprotocol uitvoerbaar zijn; 

- In welke mate ze zijn afgeweken van de beslisregels van het uniform triageprotocol; 

- Welke aanpassingen nodig zijn aan het uniform triageprotocol en de 

gezondheidsvragenlijst; 

- De randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een optimale verspreiding 

en implementatie van het uniform triageprotocol.  

 

 

Ouders 

De mate van tevredenheid van ouders over de aangepaste JGZ werkwijze is in kaart gebracht 

met behulp van 9 stellingen. Deze stellingen zijn t.b.v. de pilot toegevoegd aan de 

gezondheidsvragenlijst. De JGZ van Rivas/Careyn heeft de geanonimiseerde 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  26 
© 2019 TNO  
 
 

gezondheidsvragenlijsten (inclusief de SDQ) naar TNO gestuurd. De stellingen gericht op 

tevredenheid in de gezondheidsvragenlijst betroffen vragen over de gezondheidsvragenlijst 

zelf (lengte, duidelijkheid, zorgen over kind aan bod komen), de informatiebrief (lengte, begrip 

over de uitleg) en het gezondheidsonderzoek (ervaren als prettig). Ouders konden antwoorden 

op een 5-punts schaal (1= helemaal niet mee eens – 5= helemaal mee eens). 

 

5.1.3 Analyse en verslaglegging 

 

Elke interview is uitgewerkt in een apart verslag. Het overkoepelende verslag met 

Rivas/Careyn professionals is opgenomen in bijlage 5. 

 

Met behulp van beschrijvende statistiek zijn de antwoorden van ouders op de stellingen in 

kaart gebracht. De sociaal economische status (SES) van de kinderen is bepaald op basis 

van de 4 cijfers van de postcode van het huisadres van het kind met behulp van beschikbare 

gegevens van het Sociaal Cultureel planbureau (SCP). Het SCP heeft de sociale status van 

elke wijk bepaald aan de hand van opleiding, inkomen en positie van de arbeidsmarkt van de 

inwoners van de betreffende wijk. Er is gebruik gemaakt van de SCP gegevens van 2017. 

5.2 Resultaten 

5.2.1 Interviews professionals 

 

Algemene ervaringen met het uniform triageprotocol 

De meeste professionals geven aan dat de beslisregels in het uniform triageprotocol helder 

en overzichtelijk zijn. Ook vinden ze dat de uitslag van het uniform triageprotocol aardig 

overeenkomt met de eigen klinische blik. Er werden geen onderwerpen gemist in het uniform 

triageprotocol. Ook werd aangegeven dat het protocol geen (extra) tijd in beslag neemt in 

vergelijking met de huidige protocollen. De professionals van Rivas/Careyn geven aan dat het 

gebruik van een papieren gezondheidsvragenlijst meer tijd in beslag neemt dan de eigen 

digitale werkwijze. De reacties van ouders op de gezondheidsvragenlijst waren in het 

algemeen positief, deze reacties waren vergelijkbaar met de huidige gezondheidsvragenlijst. 

De ervaring van de professionals van Rivas/Careyn was dat er een hoog percentage kinderen 

naar aanleiding van het uniform triageprotocol (naar schatting meer dan 50%) uitgenodigd 

dient te worden voor een vervolgonderzoek. Terwijl dit percentage volgens de professionals 

van GGD Twente veel lager is, namelijk naar schatting 20%.  

 

Specifieke ervaringen met het uniform triageprotocol en adviezen voor aanpassingen 

Bij sommige gezondheidsthema’s, zoals zindelijkheid, armoede en kindermishandeling 

hanteert het uniform triageprotocol de vervolgactie uitnodigingen, terwijl de professionals bij 

deze gezondheidsthema’s liever telefonisch contact opneemt met de ouders. Eén jeugdarts 

prefereert telefonisch contact i.p.v. uitnodigen ook bij een verhoogde SDQ score en één 

assistente bij medische klachten. Volgens de professionals geeft telefonisch contact de 

mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de context, om zodoende in te schatten of 

een uitnodiging voor een vervolgonderzoek nodig is.  

 

Een hoog percentage kinderen krijgt naar aanleiding van overgewicht volgens het uniform 

triageprotocol een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. De ervaring is dat ouders bij een 

uitnodiging voor overgewicht vaak niet verschijnen. De professionals van GGD Twente 

prefereren daarom telefonisch contact in plaats van een uitnodiging zodat er eerst meer 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  27 
© 2019 TNO  
 
 

informatie over de context (bewegen, voeding) kan worden verkregen om vervolgens te 

bepalen of een uitnodiging nodig is. De professionals van Rivas /Careyn geven aan dat een 

onderzoek op indicatie niet nodig is wanneer het overgewicht stabiel of zelfs dalend is. Zij 

raden aan om de beslisregel bij overgewicht aan te passen (stabiel of dalend 

overgewicht=geen actie). Een collectieve aanpak, bijv. op school kan ook helpen bij 

overgewicht. Als een dergelijke aanpak wordt uitgevoerd dan merken professionals het effect 

tijdens het contactmoment.  

De professionals vinden dat het item van de SDQ over pesten veel informatief geeft. Zij raden 

aan om voor dit item een aparte beslisregel te ontwikkelen. Soms is het antwoord op dit item 

zorgelijk, maar is de SDQ score niet verhoogd. Bij deze kinderen wordt dan geen vervolgactie 

ingezet. 

De professionals van Rivas/Careyn vinden dat het uniform triageprotocol geen rekening houdt 

met kinderen die nu al bij een hulpverlener/specialist onder behandeling zijn voor een 

bepaalde gezondheidsprobleem. Deze kinderen worden uitgenodigd bij de JGZ, ondanks dat 

contact wellicht niet wenselijk is. Deze professionals vinden het wenselijk als dit wordt 

aangepast in het uniform triageprotocol.  

De professionals liepen er tegen aan dat het protocol bij sommige gezondheidsthema’s 

aangeeft om informatiemateriaal te sturen, terwijl dit materiaal bijv. bij onderwerp ‘slapen’ niet 

standaard beschikbaar is.  

 

Ervaringen met de gezondheidsvragenlijst 

In het algemeen werd de gezondheidsvragenlijst door de professionals beoordeeld als bondig, 

en duidelijk om in te vullen voor ouders. Professionals geven wel aan dat er in de 

gezondheidsvragenlijst weinig ruimte is om een onderbouwing te geven bij antwoorden (open 

tekstvelden). Ook raden de professionals aan om de volgende vraag toe te voegen “Zijn er 

nog andere opmerkingen?”. 

 

Professionals vinden twee vragen in de gezondheidsvragenlijst onduidelijk geformuleerd. Ten 

eerste, de professionals geven aan dat vraag 17 (armoede) onjuist geformuleerd is. Eerst 

wordt gevraagd of ze hulp nodig hebben en vervolgens of er voldoende geld is voor het betalen 

van basisvoorzieningen. Ouders vulden dan ‘nee, bijna nooit’ in, omdat ze veronderstelden 

dat ze antwoord gaven op de eerste vraag. Ten tweede, bij de vraag (bril dragen van ouders) 

is het volgens de professionals onduidelijk of bij deze vraag ook een leesbril bedoeld wordt.  

Verder geven de professionals aan dat de vraag ‘Wilt u een gesprek met de JGZ’ meerdere 

keren gesteld wordt, namelijk bij de vragen over lichamelijke klachten, opvoeden en op het 

einde van de vragenlijst. Zij raden het aan om deze vragen te bundelen in één 1 vraag. 

Bij de vragen over ziekenhuisopname (vraag 4), ongeluk (vraag 5) en onder behandeling 

geweest (vraag 6 en 7) prefereren professionals dat ook gevraagd wordt naar de datum en bij 

ongeluk ook naar het soort ongeluk. 

 

Randvoorwaarden voor implementatie 
Voor een optimale implementatie van het uniform triageprotocol en de 

gezondheidsvragenlijst zijn volgens de professionals van Rivas/Careyn de volgende punten 

belangrijk: 

- Bepalen welke competenties en scholing nodig zijn voor assistenten.  

- Het aanbieden van scholing aan de assistenten voor de interpretatie van de 

groeicurven en de berekening van de SDQ score en de interpretatie hiervan.  

- Bepalen waar de bevindingen van de assistent het beste geregistreerd kunnen 

worden in het DD-JGZ (Kiddos). 
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- Het optimaliseren van het aanbieden van de gezondheidsvragenlijst in het 

ouderportaal. Bij de eigen werkwijze dienen ouders in te loggen met Digid, hierdoor 

vullen veel ouders de gezondheidsvragenlijst niet in.  

 

Eén professional van GGD Twente geeft aan dat het handig is om een factsheet met de 

resultaten van het onderzoek te verspreiden. Ook wordt een evaluatie van de nieuwe 

werkwijze aangeraden. Een andere professional vindt het fijn dat er een uniform 

triageprotocol beschikbaar is, dat overal gebruikt kan worden. Deze professional geeft aan 

dat in de JGZ vaak fragmentarisch en niet uniform gewerkt wordt. Ook wordt aangeraden om 

een appendix beschikbaar te stellen met een overzicht van de JGZ richtlijnen die ten 

grondslag liggen aan het protocol (opmerking ontwikkelaars, het uniform protocol bevat op 

de laatste pagina een dergelijk overzicht).  

 

5.2.2 Tevredenheid ouders 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van de onderzoekspopulatie. Er zijn 253 ouders 

van Rivas/Careyn van 10-11 jarigen geïncludeerd in de meting.  

 

Tabel 1: Achtergrondkenmerken populatie (n=253) 
 N (%) 

Leeftijd kind  
10 101 (42,1) 
11 120 (50,0) 
>11 19 (7,9) 

SES  
Laag  113 (47,5) 
Midden 43 (18,1) 
Hoog 82 (34,5) 

Ontbrekende gegevens: leeftijd n=13, SES n=15. 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de antwoorden van ouders op de stellingen gericht op de 

tevredenheid van de gezondheidsvragenlijst, de ouderbrief en de gezondheidscheck op 

school.  

Ouders zijn zeer tevreden over de gezondheidsvragenlijst. Ze vinden de lengte van de 

gezondheidsvragenlijst goed, ze begrijpen de vragen en al hun zorgen kwamen aan bod. Ook 

begrijpen ze waarom de JGZ een vragenlijst gebruikt en vinden ze het prettig dat een 

gezondheidsvragenlijst gebruikt wordt om te bepalen of een vervolgafspraak bij de JGZ 

gewenst is. Op een schaal van 1 tot 5 (1= helemaal niet mee eens – 5= helemaal mee eens), 

is de gemiddelde score 4 of hoger. 

Ook zijn ouders zeer tevreden over de lengte en de uitleg in de ouderbrief. Ook hier is de 

gemiddelde score 4 of hoger.  

Ouders vinden het prettig dat een kind op school een gezondheidscheck krijgt (score 4,2). In 

vergelijking met de andere stellingen vinden ze het iets minder prettig dat ze zelf niet aanwezig 

hoeven te zijn bij deze gezondheidscheck (score 3,3).  
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Tabel 2. Overzicht tevredenheid ouders (n=253) 
  Gemiddelde (SD) 

De gezondheidsvragenlijst  
1 Ik vond de lengte van de vragenlijst goed 4,1 (0,9) 
2 Ik begreep de vragen in de vragenlijst 4,6 (0,7) 
3 Het is voor mij duidelijk waarom de 

jeugdgezondheidszorg een vragenlijst gebruikt 
4,3 (1,0) 

4 Ik vind het prettig dat een vragenlijst gebruikt wordt om te 
bepalen of een vervolgafspraak met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige gewenst is 

4,0 (1,1) 

5 Al mijn vragen en/of zorgen over mijn kind kwamen aan 
bod in de vragenlijst 

4,2 (0,9) 

De ouderbrief  
6 Ik vond de lengte van de brief goed 4,3 (0,9) 
7 Ik begreep de uitleg in de brief 4,4 (0,8) 
De gezondheidscheck op school  
8 Ik vind het prettig dat mijn kind een gezondheidscheck 

krijgt op school 
4,2 (1,0) 

9 Ik vind het prettig dat ik niet bij de gezondheidscheck op 
school aanwezig hoef te zijn 

3,3 (1,3) 
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6 Discussie  

Het doel van de onderhavige studie is het verbeteren van de signalering van gezondheids- en 

ontwikkelingsrisico’s bij basisschoolleerlingen door de JGZ door 1) een uniform triageprotocol 

te ontwikkelen 2) deze te toetsen op de kwaliteit van signalering en 3) de tevredenheid in kaart 

te brengen bij ouders en JGZ-professionals. 

 

De beslisregels in het uniform triageprotocol voor basisschoolkinderen zijn gebaseerd op 

gegevens van 4 bronnen: screening door de doktersassistent; gerapporteerde problemen door 

ouders met behulp van een gezondheidsvragenlijst en de SDQ; digitale dossierinformatie; en 

zorgen van de leerkracht. Het uniform triageprotocol omvat 25 gezondheidsthema’s. Naar 

aanleiding van het uniform triageprotocol wordt 66% van de basisschoolleerlingen aangemerkt 

als risicokind, waarvan 60% in aanmerking komt voor een face-to-face vervolgonderzoek door 

de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Het percentage kinderen dat uitgenodigd wordt voor 

een face-to face vervolgonderzoek daalt van 60% naar een acceptabele 46% als bij de 

beslisregels met betrekking tot overgewicht (BMI obesitas i.p.v. overgewicht) en de SDQ 

strengere normen worden toegepast. De uniforme triageprotocollen voor 5-6 en 9-11 jarigen 

zijn zeer vergelijkbaar. Voor een beschrijving van de verschillen zie Hoofdstuk 2.7.  

 

De kwaliteit van signalering is bepaald door de testeigenschappen van het uniform 

triageprotocol vast te stellen en door de positief voorspellende waarde van het uniform 

triageprotocol te vergelijken met de huidige triageprotocollen. De testeigenschappen van het 

uniform triageprotocol zijn acceptabel tot goed. Het percentage kinderen dat terecht 

gesignaleerd wordt met het uniform triageprotocol (sensitiviteit) en terecht niet gesignaleerd 

wordt (specificiteit) is 73% en 62% respectievelijk voor het criterium bevindingen en 91% en 

45% respectievelijk voor het criterium beperkte vervolgacties (bellen, onderzoek op indicatie 

of externe verwijzing). De testeigenschappen van het aangepaste uniforme triageprotocol 

(strengere norm bij de SDQ) zijn zeer vergelijkbaar, de sensitiviteit is iets lager (iets meer 

kinderen gemist) en de specificiteit iets hoger (iets meer kinderen terecht gesignaleerd) (zie 

Hoofdstuk 4.2.2. Tabel 11). Vervolgens is met exploratieve analyses de positief voorspellende 

waarde (terecht positieve testuitslag) van het uniform triageprotocol vergeleken met de huidige 

triageprotocollen. De positief voorspellende waarde bij het uniform triageprotocol is 88% voor 

het criterium bevindingen en 41% voor het criterium vervolgacties. De positief voorspellende 

waarde is bij de huidige triageprotocollen iets lager namelijk resp. 73% en 29%.  

 

De professionals zijn tevreden met het uniform triageprotocol en de bijbehorende 

gezondheidsvragenlijst. Ze geven aan dat de beslisregels in het protocol helder en 

overzichtelijk zijn. Ook vinden ze dat de uitslag van het protocol aardig overeenkomt met de 

eigen klinische blik. Er zijn aanbevelingen gegeven voor enkele aanpassingen aan het 

protocol en de gezondheidsvragenlijst. Ook ouders zijn zeer tevreden. Ze hebben de 

gezondheidsvragenlijst, de gezondheidscheck op school en de ouderbrief zeer positief 

beoordeeld met behulp van 9 stellingen.  

 

6.1 Interpretatie van de resultaten 

De testeigenschappen laten zien dat het percentage kinderen met een gezondheids-en 

ontwikkelingsrisico dat gemist wordt door het uniform triageprotocol laag is (9% volgens het 

criterium beperkte vervolgactie en 27% volgens het criterium bevindingen). Het percentage 

kinderen dat ten onrechte gesignaleerd wordt door het uniform triageprotocol is iets hoger 
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(38% bij het criterium bevindingen en 55% bij het criterium beperkte vervolgacties). Er zijn 

verschillende verklaringen voor het hogere percentage kinderen dat ten onrechte gesignaleerd 

wordt door het uniform triageprotocol. Ten eerste, er is vaak een (geruime) tijdsverloop  tussen 

de screening door de assistente en het vervolgonderzoek door de jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts. Het is waarschijnlijk dat sommige problemen vanzelf overgaan (denk bijv. aan 

slecht horen bij verkoudheid). Ten tweede kan het voorkomen dat ouders zorgen aangeven, 

maar dat dit volgens de professionals geen daadwerkelijke ‘bevinding’ is. Geruststelling van 

ouders tijdens het vervolgonderzoek is dan nodig, maar ook voldoende. Hierdoor ontstaat een 

positieve testuitslag op het uniform triageprotocol, maar is er volgens de professional geen 

bevinding of indiceert hij/zij geen vervolgactie zoals een onderzoek op indicatie of externe 

verwijzing. Het percentage kinderen dat ten onrechte wordt gesignaleerd door het uniform 

triageprotocol is vooral hoog bij het criterium ‘beperkte vervolgacties’. Dit hoge percentage 

kan ontstaan zijn doordat bij een positieve test uitslag van het uniform triageprotocol 

(risicokind) wel een bevinding geconstateerd is door de professional, maar dat niet altijd een 

vervolgactie zoals extra onderzoek op indicatie of verwijzing nodig is. Mondeling advies tijdens 

het vervolgonderzoek is dan toereikend. De testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) 

zijn zeer vergelijkbaar tussen de twee verschillende leeftijdsgroepen (5-6 en 9-11 jaar). Er is 

wel een verschil zichtbaar tussen de twee verschillende leeftijdsgroepen wat betreft de positief 

voorspellende waarde bij het criterium (beperkte) vervolgactie. Bij de 9-11 jarigen is deze veel 

lager dan bij de 5-6 jarigen. Nadere analyses tonen aan dat vooral te maken heeft met de 

beslisregels psychosociale problemen, zindelijkheid en last van ingrijpende gebeurtenissen. 

Bij deze beslisregels geeft het uniform triageprotocol vaak een risico aan, terwijl geen 

vervolgactie wordt ingezet door de JGZ. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is het 

belangrijk om na te gaan waarom de professionals specifiek bij deze beslisregels bij 9-11 

jarigen het niet nodig vinden om een vervolgactie in te zetten.  

De testeigenschappen van het uniform triageprotocol lijken iets positiever dan de huidige 

triageprotocollen. Deze resultaten met betrekking tot de positief voorspellende waarde dienen 

met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, omdat de positief voorspellende waarde al snel 

voldoende geacht kan worden als er sprake is van een hoge ziekte prevalentie. In het huidige 

onderzoek was de prevalentie van de ziekte hoog – ofwel het criterium waarbij de jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige een bevinding registreert-, namelijk 73 tot 79%. Het is niet mogelijk 

om een vergelijking te maken wat betreft het percentage kinderen dat gemist wordt door de 

triageprotocollen, omdat de meting met de huidige triageprotocollen alleen gericht is op de 

groep risicokinderen. Het is daarom onduidelijk of er echt een verschil is in kwaliteit van 

signalering tussen het uniform triageprotocol en de huidige triageprotocollen. 

 

6.2 Sterke en zwakke kanten  

Dit onderzoek heeft een aantal sterke punten, waaronder de systematische aanpak (o.a. 

gebruik van beoordelingskader, wetenschappelijke literatuur, JGZ-richtlijnen, expertgroep en 

klankbordgroep) van de ontwikkeling van het uniform triageprotocol, en de aansluiting van het 

uniform triageprotocol en de gezondheidsvragenlijst aan de behoeften van ouders. Zo is de 

gezondheidsvragenlijst samengesteld in samenwerking met Pharos (expertise centrum 

gericht op terugdringen van gezondheidsverschillen) en beschikbaar gemaakt op B1 

taalniveau, en is de gezondheidsvragenlijst op een dergelijke manier ontwikkeld dat wensen 

en zorgen van ouders centraal staan.  

Een beperking is dat door de JGZ-medewerkers geen goede registratie is bijgehouden over 

de non-respons. Hierdoor werd het bepalen van de respons bemoeilijkt en was het bepalen 

van de kenmerken van ouders die niet verschenen zijn op het JGZ-contactmoment niet 
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mogelijk. Een andere beperking is dat we de bevindingen en geïndiceerde vervolgacties van 

de jeugdarts/jeugdverpleegkundige gebruikt hebben als validatie criteria. Andere criteria zoals 

de bevindingen van medische specialisten of uitgebreidere diagnostische vragenlijsten die 

worden ingezet bij risicogroepen kunnen van toegevoegde waarde zijn. Vanwege de 

complexiteit en hoge kosten zijn deze niet ingezet als criteria. Een derde beperking is dat in 

de meting bij de huidige triageprotocollen de aantallen te klein zijn om de testeigenschappen 

uit te splitsen naar de twee leeftijdsgroepen. Ten slotte, de testeigenschappen van het uniform 

triageprotocol zijn vastgesteld in een optimale implementatiesetting. Het uniform 

triageprotocol is niet gebruikt door de JGZ-professionals maar achteraf toegepast op de 

verzamelde gegevens door onderzoekers van TNO. Het is mogelijk dat in de dagelijkse JGZ 

praktijk de beslisregels van het uniform protocol niet altijd worden opgevolgd zoals beoogd 

wat invloed kan hebben op de kwaliteit van signalering. Nader onderzoek is nodig om te 

bepalen of de gevonden testeigenschappen in stand blijven bij gebruik in de JGZ-praktijk.  

  

6.3 Implicaties voor praktijk en onderzoek 

Vanwege het tekort aan jeugdartsen neemt de noodzaak voor JGZ-organisaties toe om de 

jeugdgezondheidszorg anders in te richten, zoals het flexibiliseren van contactmomenten. 

Triage (selectie van zorgbehoefte ten behoeve van efficiënte inzet van professional) en 

taakherschikking (verdeling van taken en verantwoordelijkheden van professionals) is een 

voorbeeld van flexibilisering. Het doel van triage en taakherschikking is basiszorg bieden aan 

alle kinderen en passende en tijdige zorg op maat te bieden voor kinderen met mogelijke 

risicofactoren en een grotere zorgbehoefte. Dit project draagt bij aan de onderbouwing van de 

triagewerkwijze in de jeugdgezondheidszorg. JGZ-organisaties die een triagewerkwijze 

hanteren of organisaties die besluiten om een triagewerkwijze in te voeren hebben de 

mogelijkheid om een uniform triageprotocol te gebruiken dat systematisch ontwikkeld is, 

bruikbaar en valide is bevonden. 

Tijdens het project is er draagvlak gecreëerd binnen het veld. Vertegenwoordigers van de 

verschillende beroepsgroepen en landelijke instituten hebben deelgenomen aan het project 

door zitting te nemen in de werkgroep of klankbordgroep. Nu komt het aan op de verspreiding, 

adoptie en implementatie van het uniform triageprotocol. Om adoptie van het uniform 

triageprotocol in het veld te stimuleren zullen JGZ-professionals overtuigd moeten worden dat 

het protocol goed bruikbaar is en dat de kwaliteit van signalering van gezondheids-en 

ontwikkelingsrisico’s goed is. Dit kan bereikt worden door in een implementatietraject 

aandacht te geven aan de voor- en nadelen van het gebruik van het uniform triageprotocol in 

de JGZ. De resultaten van dit project dragen bij aan de onderbouwing van deze voor en 

nadelen.  

Voor een succesvolle implementatie moet er voldaan worden aan enkele randvoorwaarden. 

Ten eerste, naar aanleiding van de pilot zijn aanbevelingen gegeven door professionals voor 

enkele aanpassingen aan het uniform triageprotocol en de gezondheidsvragenlijst (zie 

Hoofdstuk 7). Het doorvoeren van (enkele) van deze aanpassingen dient overwogen te 

worden door de betreffende JGZ-organisatie voordat het uniform triageprotocol 

geïmplementeerd wordt. Het is verder van belang om na te gaan waar dit uniform 

triageprotocol ingebed kan worden in de digitale systemen om optimaal gebruik door de JGZ-

professional te faciliteren. Een andere randvoorwaarde voor een goede implementatie is het 

aanbieden van scholing aan doktersassistenten onder andere voor de interpretatie van de 

groeicurves en scoren en interpreteren van de SDQ. Verder is het van belang om de 

implementatie goed te begeleiden en te monitoren. 
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Nader onderzoek is nodig om te bepalen of professionals daadwerkelijk alle beslisregels van 

het uniform triageprotocol uitvoeren zoals beoogd. Als dit niet het geval is kan dit invloed 

hebben op de gevonden testeigenschappen van het uniform triageprotocol.  

Het uniform triageprotocol is een levend document en dient regelmatig herzien te worden, o.a. 

vanwege het verschijnen van nieuwe JGZ-richtlijnen.  

 

Conclusie 

Een uniform triageprotocol is ontwikkeld voor het signaleren van basisschoolkinderen met 

ontwikkelings- of gezondheidsrisico’s door de Jeugdgezondheidszorg. De studie naar de 

kwaliteit van signalering en tevredenheid laat zien dat 1) het uniform triageprotocol een goed 

onderscheid kan maken tussen kinderen met en zonder ontwikkelings-of gezondheidsrisico’s 

2) JGZ-professionals en ouders tevreden zijn over het gebruik van het uniform 

triageprotocol.  
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7 Aanpassingen versie 2.0 

Het uniform triageprotocol is gedurende 6 maanden gebruikt in twee JGZ organisaties, Naar 

aanleiding van de ervaringen in deze pilot, hebben de professionals verschillende 

aanbevelingen gedaan voor aanpassingen aan het uniform triageprotocol en de bijbehorende 

gezondheidsvragenlijst. De onderstaande drie aanbevelingen voor aanpassingen zijn 

voorgelegd aan en goedgekeurd door de werkgroep en vervolgens doorgevoerd in de 

definitieve versie van het uniform triageprotocol en de gezondheidsvragenlijst.  

- De formulering van de vraag m.b.t. armoede in de gezondheidsvragenlijst is 

aangepast, omdat het voor ouders onduidelijk was of de antwoordopties gericht waren 

op de vraag of ze hulp nodig hadden of op de vraag of er voldoende geld beschikbaar 

is voor het betalen van basisvoorzieningen.  

- Aan het einde van de gezondheidsvragenlijst is de volgende vraag toegevoegd ‘Zijn 

er nog andere opmerkingen?’ omdat de professionals aangaven dat er weinig ruimte 

is voor ouders om een onderbouwing te geven bij de antwoorden. 

- In het uniform triageprotocol is de norm bij de SDQ vragenlijst aangepast om 

zodoende het percentage kinderen dat aangemerkt door het uniform triageprotocol 

als ‘risicokind’ te verlagen. In plaats van het grensgebied afkappunt wordt het klinische 

ofwel verhoogde afkappunt gehanteerd. Beide afkappunten worden gepresenteerd in 

de SDQ handleiding voor de JGZ (Theunissen et al., 2016) en gebruikt in de huidige 

JGZ-praktijk. We hebben de testeigenschappen van het uniform triageprotocol voor 

en na deze twee aanpassingen vastgesteld (zie paragraaf 4.2.2. tabel 11). De 

testeigenschappen zijn zeer vergelijkbaar. Bij het aangepaste uniform triageprotocol 

is de sensitiviteit iets lager (iets meer kinderen gemist) en de specificiteit iets hoger 

(minder kinderen ten onrechte gesignaleerd) in vergelijking met het oorspronkelijk 

uniform triageprotocol.  

 

De volgende zes voorstellen tot aanpassingen zijn genoemd door de JGZ-professionals, en 

dienen overwogen te worden bij de implementatie van het uniform triageprotocol. Deze 

aanpassingen zijn (nog) niet doorgevoerd in de definitieve versie van het uniform 

triageprotocol en de gezondheidsvragenlijst.  

- Een strengere norm hanteren bij de beslisregel ‘gewicht’ in het uniform 

triageprotocol om zodoende het percentage kinderen dat in aanmerking komt voor 

een face-to-face vervolgonderzoek te verlagen. In het uniform triageprotocol is de 

beslisregel opgenomen dat alle kinderen met overgewicht een face-to-face 

vervolgonderzoek door de JGZ krijgt aangeboden. Het percentage kinderen -dat in dit 

onderzoek is gevonden- met overgewicht is vrij hoog vooral bij 10-11 jarigen (24%). 

Het voorstel is om de beslisregel als volgt aan te passen: bij overgewicht telefonisch 

contact opnemen, en wanneer er sprake is van obesitas het kind uit te nodigen voor 

een face-to-face vervolgonderzoek. Deze aanpassing sluit ook goed aan bij de 

ervaringen in de JGZ-praktijk waar wordt aangegeven dat niet alle ouders bereid zijn 

om naar een face-to-face JGZ onderzoek te komen om overgewicht van hun kind te 

bespreken. Soms gaat het om stabiel of dalend overgewicht waardoor een uitnodiging 

volgens sommige JGZ-professionals niet altijd nodig is. Deze professionals geven ook 

aan dat een community aanpak bij overgewicht vaak goed werkt. De 

testeigenschappen van het uniform triageprotocol veranderen niet door het 

aanpassen van deze beslisregel;  wanneer er sprake is van overgewicht wordt 

namelijk ook een actie door de JGZ (namelijk telefonisch contact) uitgevoerd.  

- De beslisregel bij de gezondheidsthema’s zindelijkheid, armoede en 

kindermishandeling in het uniform triageprotocol als volgt aan te passen: in plaats 

van een face-to-face vervolgonderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige in 
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te zetten eerst telefonisch contact op te nemen met ouders. Met telefonisch contact 

kan informatie vergaard worden over de context, waarmee ingeschat kan worden of 

een uitnodiging voor een JGZ vervolgonderzoek nodig is.  

- Toevoegen van een beslisregel in het uniform triageprotocol met betrekking tot onder 

behandeling zijn voor bepaalde gezondheidsproblemen/risico’s. Als een kind al 

onder behandeling is, en ouders zijn tevreden over de behandeling dan is verder 

contact voor dat specifieke gezondheidsprobleem niet altijd wenselijk en nodig. In het 

uniform triageprotocol wordt hier geen rekening mee gehouden.  

- De vragen in de gezondheidsvragenlijst gericht op risico’s op visusproblemen 

(vraag 14 en 15) aanpassen. ‘Draagt de moeder(vader) een bril of contactlenzen (of 

zijn de ogen gelaserd)?’ Het is nu onduidelijk of met deze vraag ook een leesbril wordt 

bedoeld.  

- De vraag over ziekenhuisopname (vraag 4), ongeluk (vraag 5) en onder 

behandeling zijn geweest (vraag 6 en 7) in de gezondheidsvragenlijst uitbreiden 

door ook te vragen naar de datum en bij ongeluk naar het soort ongeluk. Om 

zodoende meer informatie te krijgen over de context. 

- Bij de SDQ overwegen om een aparte beslisregel op te nemen met betrekking tot het 

item pesten, omdat dit item volgens de professionals veel informatie geeft. In het 

uniform triageprotocol krijgt een kind een uitnodiging voor een vervolgonderzoek als 

er een verhoogde score is op de SDQ. Het kan voorkomen dat een ouder bij het item 

over pesten zorgen aangeeft, maar dat er geen sprake is van een verhoogde SDQ 

score.  
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Bijlage 1 Gezondheidsthema’s  

 

De uitwerkingen van de gezondheidsthema’s zijn in deze bijlage te vinden.  

 

Armoede 

Armoede 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie 

In 2014 groeide 12% van de minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag 

inkomen (Centraal Bureau voor Statistiek, 2016). Hiervan lopen vooral kinderen onder de 12 

jaar groot risico om in armoede op te groeien, binnen de leeftijdscategorie 12-17 jaar komt 

armoede minder vaak voor. Andere gezinsfactoren die het risico op armoede vergroten, zijn 

kinderen uit gezinnen met een niet-westerse herkomst, eenoudergezinnen, gezinnen met drie 

of meer kinderen, bijstandsgezinnen, en kinderen uit de regio Amsterdam, Rotterdam en Den 

Haag (Sociaal en Cultureel Planbureau & Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014).  

Gevolgen 

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen minder vaak/niet op vakantie of mee op 

schoolreis, kunnen niet regelmatig nieuwe kleren kopen, niet op sport of muziekles, eten 

minder vlees of vis, hebben vaak minder goede verwarming in huis, minder geschikte 

kinderboeken, en vieren vaker hun verjaardag niet (Centraal Bureau voor Statistiek, 2016). 

Mede hierdoor is het psychosociaal welbevinden en de schoolprestatie van kinderen uit arme 

gezinnen vaak lager dan bij kinderen uit niet arme gezinnen, en lopen zij een verhoogt risico 

op fysieke en psychische klachten vanwege zorgen over de situatie, zoals hoofdpijn, 

buikpijn, vermoeidheid, en spanningen en stress in het gezin (Kinderombudsman, 2013). 

Verder lopen kinderen uit arme gezinnen een groter risico op het meemaken van stressvolle 

levensgebeurtenissen en kindermishandeling, en problemen in de ontwikkeling zoals een 

minder goede hersenontwikkeling, hechtingsproblematiek, psychosociale problematiek, 

lagere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, delinquent gedrag, een slechte gezondheid 

en lagere levensverwachting (Snel, Hoek, Chessa, 2011; Nederlands Jeugd Instituut, 2015). 

Effectieve interventies 

‘Armoede en gezondheid’ is een interventie gericht op kinderen van 0-12 jaar die 

gezondheidsrisico lopen omdat zij opgroeien in armoede. De interventie is opgenomen in de 

databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en wordt 

gekenmerkt als ‘goed onderbouwd’.  

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

Armoede wordt niet gevraagd in de standaard signaleringslijst.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 
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Een richtlijn omtrent armoede is niet beschikbaar. Het Centraal Bureau voor Statistiek spreek 

van een risico op armoede wanneer een gezin leeft van een inkomen beneden de lage-

inkomensgrens. In 2014 lag deze grens voor een gezin met twee kinderen op 1.920 euro per 

maand (Centraal Bureau voor Statistiek, 2016). 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

Armoede wordt niet in de vragenlijst en niet in het protocol genoemd. 

Kennemerland 

Armoede wordt niet in de vragenlijst en niet het protocol genoemd. 

GGD Regio Utrecht 

In de vragenlijst wordt gevraagd 6d “Komt het weleens voor dat u door geldgebrek moet 

bezuinigen op gezonde voeding, zwemles, sport, schoeisel/kleding en medische zorg? 

(nooit/vaak/soms)” 6e “Moet uw gezin rondkomen van een uitkering? (nee/ ja, korter dan 3 

jaar/ ja, langer dan een jaar)” 6f “Wilt u dat hierover contact wordt opgenomen door de 

jeugdverpleegkundige? (nee/ja)”. Indien ouders “ja” invullen → verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige voor telefonisch consult, 1 mnd.  

Twente  

In de vragenlijst voor ouders komt de vraag voor: 4 “Heeft er ooit een ingrijpende 

gebeurtenis(sen) plaatsgevonden in uw gezin/nabije omgeving? Bijvoorbeeld … financiële 

problemen, etc. (ja/nee nl.)” “Heeft uw kind daar (nog) last van?” (nee/ja, ik merk dat aan..)” 

en “Wilt u hierover overleg met Jeugdgezondheidszorg (ja/nee)”. Wanneer ouders aangeven 

dat hun kind een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en dat het nog invloed heeft → 

verwijzen naar jeugdverpleegkundige. Armoede komt niet voor in de aandachtspunten lijst 

voor het basisonderwijs.  

VGGM 

In de vragenlijst voor ouders komen de vragen voor: 8a “Heeft uw kind en/of iemand uit uw 

gezin in de afgelopen 3 jaar een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (bijv. … financiële 

situatie)? (ja/nee, nl.)” 8b “Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft? (nee/zo ja, waar 

merkt u dat aan)” 9a “Komt het wel eens voor dat u door geldgebrek moet bezuinigen op 

bijvoorbeeld goede voeding, sport, een eigen bed of medische zorg? (ja/nee)” 9b “Zo ja, wilt 

u hierover een gesprek? (ja/nee).” Wanneer ouders aangeven dat ze moeten bezuinigen tnv 

gezondheid door geldgebrek en dat ze hierover gesprek willen → verwijzen naar 

verpleegkundige 1 mnd. 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

Armoede wordt niet in de vragenlijst en niet het protocol genoemd. 

GGD Regio Utrecht 
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In de vragenlijst wordt gevraagd 4a “Heeft uw gezin ooit (een) ingrijpende gebeurtenis(sen) 

meegemaakt of maakt het die nu mee? Denk hierbij aan:, … financiële zorgen, etc. ? Zo ja, 

welke?” 4b “Heeft uw gezin daar nu nog problemen mee? (ja/nee) Zo ja, Waar merkt u dit 

aan?” 4c “Wilt u dat hierover contact wordt opgenomen door de jeugdverpleegkundige? 

(ja/nee)” 4d “Komt het weleens voor dat u door geldgebrek moet bezuinigen op gezonde 

voeding, zwemles, sport, schoeisel/kleding en medische zorg? (nooit/vaak/soms)” 4e “Moet 

uw gezin rondkomen van een uitkering? (nee/ ja, korter dan 3 jaar/ ja, langer dan een jaar)” 4f 

“Wilt u dat hierover contact wordt opgenomen door de jeugdverpleegkundige? (nee/ja)”. Zo 

ja → verwijzen naar jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor telefonisch consult, 1 mnd.  

VGGM 

In de vragenlijst voor ouders komen de vragen voor: 10a “Heeft uw kind en/of iemand uit 

uw gezin in de afgelopen 3 jaar een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (bijv. … financiële 

situatie)? (ja/nee, nl.)” 10b “Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft? (nee/zo ja, waar 

merkt u dat aan)” 11a “Komt het wel eens voor dat u door geldgebrek moet bezuinigen op 

bijvoorbeeld goede voeding, sport, een eigen bed of medische zorg? (ja/nee) 11b “Zo ja, wilt 

u hierover een gesprek? (ja/nee).” Ouders geven aan bij vraag 11a dat ze moeten bezuinigen 

tnv gezondheid door geldgebrek en bij 11b dat ze hierover een gesprek willen → verwijzen 

naar verpleegkundige, 1 mnd.  

Rivas/Careyn 

Armoede komt niet voor in de vragenlijst en niet in het protocol.  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Armoede komt niet voor in de vragenlijst en niet in het protocol.  

GGD Hollands-Midden 

Armoede komt niet voor in de vragenlijst en niet in het protocol.  

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

Armoede wordt niet gevraagd in de standaard signaleringslijst.  

6. Aanbeveling selectiecriteria  

Armoede is een belangrijke risicofactor voor een veelvoud aan problemen. De prevalentie is 

matig (12% van de minderjarige kinderen). Hoewel armoede niet direct veranderbaar is door 

een interventie, zijn de gevolgen dat vaak wel.  
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- schoenen, kleding,  

- de dokter, andere zorg, 
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- Ja, altijd 

Ouder geeft 
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Asielzoekerskinderen 

Asielzoekerskinderen  

1. Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Volgens het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een vluchteling iemand die in zijn thuisland 

gegronde vrees heeft voor vervolging. Voorbeelden voor redenen van vervolging zijn 

godsdienst, etniciteit en politieke overtuiging. Het thuisland beschermt de persoon niet tegen 

deze vervolging.  

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee typen vluchtelingenkinderen: 

1. Kinderen die zijn gevlucht samen met hun ouder(s) of andere familieleden  

2. Kinderen die zonder naaste familie zijn gevlucht. Deze kinderen worden 

alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s) genoemd. 

De meeste vluchtelingen die de laatste jaren naar Nederland zijn gekomen, komen uit Syrië 

en Irak. Deze vluchtelingen zijn op de vlucht voor oorlogsgeweld. In 2016 zijn er 6240 

asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. Een asielverzoek is een verzoek van 

een vreemdeling om internationale bescherming door de Nederlandse autoriteiten. Wanneer 

de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) heeft vastgesteld dat de asielzoeker inderdaad 

gevaar loopt in het land van herkomst, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. Vanaf dat 

moment is hij een vluchteling. De meeste asielzoekerskinderen zijn in de leeftijd van 0-5 

jaar. Dit zijn ongeveer 2.015 kinderen. In de leeftijd van 5 tot 12 jaar zijn er ongeveer 1.665 

asielzoekerskinderen. In 2015 was er een piek in het aantal asielverzoeken voor minderjarige 

kinderen. Het aantal asielverzoeken was toen 10.595 (Centraal bureau van statistiek, 2018).  

Gevolgen 

Vluchtelingenkinderen zijn een kwetsbare groep. Het gezinsleven wordt beïnvloedt door het 

ontvluchten van het thuisland en de lange weg naar het land van aankomst. Door deze lange 

weg naar het land van aankomst verliest het kind de band met het thuisland terwijl er nog 

geen band is opgebouwd met het land van aankomst. Het vluchtelingenkind en andere 

gezinsleden kunnen een post-traumatische stressstoornis oplopen die directe invloed heeft op 

het gezinsleven (NJi, 2016).  

Vluchtelingenkinderen hebben een 2 tot 4 keer grotere kans op psychosociale problemen dan 

autochtone kinderen (JGZ-richtlijn: Psychosociale problemen, 2016). De belangrijkste 

risicofactoren voor psychosociale problemen bij vluchtelingenkinderen zijn psychische 

problemen van de moeder, afwezigheid van een vader of moeder en onderdeel zijn van een 

klein gezin (Pharos, 2016).  

Als het vluchtelingenkind in Nederland is, is er een grote kans dat het kind een 

onderwijsachterstand oploopt. Eén van de redenen hiervoor is het leren van een nieuwe taal. 

Verder is het voor een vluchtelingenkind lastig om sociale relaties op te bouwen (NJi, 2016). 

De groei en ontwikkeling van vluchtelingenkinderen kunnen ongunstig worden beïnvloedt 

door de voedingsgewoonten in asielzoekerscentra. Asielzoekerskinderen in Nederland eten 

te vet en krijgen te weinig vitamines en mineralen binnen. Hierdoor is 14 procent van de 

asielzoekerskinderen te zwaar en 7 procent van de asielzoekerskinderen veel te zwaar. 

Vluchtelingenkinderen zijn vaak niet goed seksueel voorgelicht. Hierdoor hebben zij een 

grotere kans op ongewenste zwangerschappen en soa’s (Pharos, 2016). 
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Interventies en methodieken 

Generieke interventies hebben positieve effecten bij verschillende groepen, ook bij 

vluchtelingenkinderen. Echter, generieke interventies sluiten soms niet goed aan op de 

behoeften van deelnemers uit minderheidsgroepen, zoals vluchtelingenkinderen, waardoor er 

meer deelnemers zijn die afhaken. Om dit te voorkomen is het belangrijk om interventies aan 

te passen aan een bepaalde groep zodat het bereik en behoud van de deelnemers groter is.  

Voorbeelden van cultuursensitieve interventies die in de NJI databank staan aangegeven als 

goed onderbouwd zijn de Stapprogramma’s (Instapje, Opstap en Opstapje). Dit zijn 

interventies gericht op het hele gezin om op deze manier de ontwikkeling van 

vluchtelingenkinderen te stimuleren (NJi, 2013). Het maatjesproject New@Home is een 

andere interventie die de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge 

vluchtelingen bevorderd door het bieden van een maatje. Dit maatje biedt de vluchteling 

sociale steun en kan de vluchteling helpen bij het uitbreiden van zijn/haar sociale netwerk 

(NJi, 2015). De interventie ‘Smaaklessen’ is bedoeld om asielzoekerskinderen en hun ouders 

op een leuke en leerzame wijze kennis te laten maken met gezonde voeding. Op deze manier 

worden zij gestimuleerd tot gezondere eetgewoonten. De bestaande interventie 

‘Smaaklessen’ is hiervoor aangepast op de situatie van asielzoekerscentra (Pharos, 2016). De 

NJI databank geeft aan dat deze interventie effectief is volgens eerste aanwijzingen. 

2. Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

Er komen geen vragen over asielzoekerskinderen voor in de signaleringslijst voor 5/6-

jarigen.  

B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

Er komen geen vragen over asielzoekerskinderen voor in de signaleringslijst voor 10/11-

jarigen.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er bestaat geen richtlijn voor asielzoekerskinderen.  

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

Protocol 

In het protocol van Brabant Zuid-Oost staat aangegeven bij kindfactoren dat als het om een 

asielzoekerskind gaat er een verwijzing zal zijn naar een verpleegkundige.  

Vragenlijst 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van Brabant Zuid-Oost. 

Kennemerland 

Protocol 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van Kennemerland.  
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Vragenlijst 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van Kennemerland. 

VGGM 

Protocol 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van VGGM. 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van VGGM. 

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van GGD Regio Utrecht.  

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Utrecht.  

GGD Regio Twente 

Protocol  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van GGD Regio Twente. 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van Regio Twente. 

B. 10/11-jarigen 

Gooi- en Vechtstreek 

Protocol 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van Gooi- en Vechtstreek. 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van Gooi- en Vechtstreek. 

Kennemerland 

Protocol 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van Kennemerland.  

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van Kennemerland. 

VGGM 

Protocol  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van VGGM. 
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Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van VGGM. 

GGD Hollands Midden 

Protocol  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van GGD Hollands Midden. 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van GGD Hollands Midden. 

Rivas 

Protocol 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van Rivas. 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van Rivas. 

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van GGD Regio Utrecht 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Utrecht. 

GGD Regio Twente 

Protocol 

Asielzoekerskinderen komt niet voor in het protocol van GGD Regio Twente. 

Vragenlijst  

Asielzoekerskinderen komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Twente. 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

Wordt niet gevraagd in de standaardsignaleringslijst. 

6. Aanbeveling selectiecriteria  

Vluchtelingenkinderen zijn een kwetsbare groep. Vluchtelingenkinderen hebben een 2 tot 4 

keer grotere kans op psychosociale problemen dan autochtone kinderen. 

Vluchtelingenkinderen hebben een grote kans op een onderwijsachterstand, ongunstige 

beïnvloeding van de groei en ontwikkeling en op ongewenste zwangerschappen en soa’s.  
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Er zijn verschillende cultuur sensitieve interventies beschikbaar om de ontwikkeling van 

vluchtelingenkinderen positief te beïnvloeden.  

Asielzoekerskinderen zijn een risicogroep voor het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. 

Daarom dienen deze kinderen bij de contactmomenten van 5-6 en 10-11 jarigen gezien te 

worden door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
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Bewegen 

Bewegen 
 

1. Korte beschrijving: adviezen/normen, prevalentie, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie 

In Nederland worden de volgende normen gehanteerd voor 4-17 jarigen:  

• Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): Een kind voldoet aan de NNGB als 

het minimaal één uur per dag matig intensieve lichamelijke activiteit vertoont.  

• Fitnorm: Een kind voldoet aan de fitnorm als het tenminste drie keer per week 

gedurende 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit vertoont.  

• Combinorm: Een kind voldoet aan de combinorm als het aan de NNGB en/of aan de 

fitnorm voldoet.  

• Inactief zijn: Een kind is inactief als het op minder dan drie dagen per week tenminste 

één uur matig intensieve lichamelijke activiteit vertoont (van Keulen, Chorus, & 

Verheijden, 2011; Volksgezondheid en zorg) 

Over 2015 zijn de volgende cijfers voor kinderen van 4 tot 12 jaar bekend: 

 jongens meisjes totaal 

NNGB 23% 23% 23% 

fitnorm 30% 7% 19% 

combinorm 43% 27% 35% 

wekelijks of vaker sporten 65% 67% 66% 

Bron: Volksgezondheid en zorg 

 

Ziektelast 

De JGZ-richtlijn Voeding en Eetgedrag beschrijft dat te weinig bewegen kan leiden tot 

cardiovasculaire problemen, diabetes type 2 en overgewicht of obesitas. Overgewicht en 

obesitas kunnen leiden tot verschillende fysieke gezondheidsproblemen, zoals 

gewrichtsproblemen, cardiovasculaire problemen, hypertensie, diabetes type 2, 

leververvetting en infertiliteit. Daarnaast kunnen overgewicht en obesitas ook psychosociale 

gevolgen als een negatief zelfbeeld, gepest worden en depressie tot gevolg hebben (Lanting 

e.a., 2013). 

 

Effectieve interventies 

In de databank Effectieve Jeugdinterventies zijn verschillende interventies opgenomen rondom 

gezond eten, bewegen en overgewicht. Voorbeelden zijn B-Fit, GO, Lekker Fit! 

Basisonderwijs en Weet en Beweeg, alle effectief volgens eerste aanwijzingen.  

 

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

 

Beweging wordt in de standaardsignaleringslijst voor 5/6-jarigen uitgevraagd aan de hand van 

de volgende vragen:  

• Mijn kind gaat naar een sportclub. 

o Antwoordmogelijkheden: nee en ja. Bij ja, wordt gevraagd welke?  

• Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken tijdens het 

gezondheidsonderzoek? 

o Antwoordmogelijkheden: Nee, ja. Bij ja wordt gevraagd over welk onderwerp 

die vragen gaan en kan het onderwerp motoriek/bewegen worden aangekruist.  
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B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

 

• Mijn kind gaat naar een sportclub. 

o Antwoordmogelijkheden: nee en ja. Bij ja, wordt gevraagd welke?  

• Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken tijdens het 

gezondheidsonderzoek? 

o Antwoordmogelijkheden: Nee, ja. Bij ja wordt gevraagd over welk onderwerp 

die vragen gaan en kan het onderwerp motoriek/bewegen worden aangekruist.  

 

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar wordt dagelijks minimaal één uur matig intensieve beweging 

aanbevolen. Deze lichamelijke activiteit moet minimaal twee keer per week gericht zijn op het 

verbeteren of handhaven van de fitheid, door uithoudingsvermogen-, kracht-, lenigheid- en 

coördinatieoefeningen (Kemper, Ooijendijk, Stiggelbout, 2000). Een kind is inactief als het op 

minder dan drie dagen per week tenminste een uur matig intensieve lichamelijke activiteit 

vertoont (van Keulen, Chorus, & Verheijden, 2011). 

 

 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost  

Vragenlijst: 

• Krijgt uw kind in zijn/haar vrije tijd voldoende lichaamsbeweging?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

• Zit uw kind bij een sportvereniging en/of op zwemles? 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, op een sportvereniging. Ja, op zwemles. Nee.  

• Zijn er zorgen over de vrijetijdsbesteding? (denk aan televisie kijken, 

computergebruik, gamen) 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee. Er kan een toelichting ingevuld worden.  

 

Kennemerland 

Vragenlijst: 

• Mijn kind doet regelmatig aan sport. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee. Bij ja wordt gevraagd welke sport het kind 

doet en hoe vaak per week het kind sport. 

• Mijn kind zit gemiddeld meer dan 1.5 uur per dag achter de computer of televisie. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

Verwijzing naar jeugdarts binnen één maand als ouders aangeven dat zij een vraag hebben 

over beweging van het kind.  

 

Twente 

Protocol: 

Doorverwijzing naar een jeugdarts vindt plaats als de ouders aangeven dat ze een vraag hebben 

over beweging en als de leerkracht hier iets over aangeeft. Verder kan eventueel 

doorverwijzing naar de jeugdverpleegkundige plaatsvinden als het kind vaak of (bijna) altijd 

meer dan 2 uur per dag twee kijkt of de (spel)computer gebruikt of wanneer ouders aangeven 

dat het kind niet lid is van een (sport)club.  

 

Vragenlijst: 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  49 
© 2019 TNO  
 
 

• Mijn kind kijkt televisie en/of gebruikt de (spel)computer méér dan 2 uur per dag? 

o Antwoordmogelijkheden: (bijna) nooit, soms, vaak, (bijna) altijd 

• Mijn kind is lid van één of meer (sport)clubs. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja namelijk…, nee.  

 

VGGM: 

Protocol:  

Als ouders een vraag hebben over beweging of het bewegingsapparaat of als de leerkracht hier 

wat over aangeeft, vindt binnen één maand verwijzing naar de jeugdarts plaats. 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

Vragenlijst: 

• Mijn kind doet regelmatig aan sport. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee. Bij ja wordt gevraagd welke sport het kind 

doet en hoe vaak per week het kind sport. 

• Mijn kind zit gemiddeld meer dan 1.5 uur per dag achter de computer of televisie. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

Verwijzing naar jeugdarts binnen één maand als ouders aangeven dat zij een vraag hebben 

over beweging & bewegingsapparaat, houding of motoriek.  

 

VGGM 

Protocol: 

Als ouders een vraag hebben over beweging of het bewegingsapparaat of als de leerkracht hier 

wat over aangeeft, vindt binnen één maand verwijzing naar de jeugdarts plaats. 

 

Rivas/Careyn  

Protocol: 

De beweegnorm is één uur per dag. Op basis van de vragenlijst wordt uitgerekend of het kind 

dat haalt. Het beeldschermgebruik van het kind wordt beschouwd in combinatie met bewegen. 

Er staat echter niet aangegeven wat er gedaan dient te worden als het kind te weinig beweegt.  

 

Vragenlijst: 

• Hoeveel dagen per week gaat uw kind lopend of zelf fietsend naar school? Denk 

hierbij aan de afgelopen week. 

o Antwoordmogelijkheden: 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 dagen per 

week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, nooit, mijn kind is de afgelopen 

week niet naar school geweest.  

• Hoe lang is uw kind meestal lopend of zelf fietsend onderweg van huis naar school en 

van school naar huis? (tel de minuten bij elkaar op van een dag (ochtend en middag)) 

Denk hierbij aan de afgelopen week.  

o Antwoordmogelijkheden: korter dan 10 minuten per dag, 10 tot 20 minuten 

per dag, 20 tot 30 minuten per dag, 30 minuten tot een uur per dag, een uur 

per dag of langer.  

• Hoeveel dagen per week heeft het kind sport op school, zoals schoolgym of 

schoolzwemmen? Denk hierbij aan de afgelopen week. 

o Antwoordmogelijkheden: 1 keer per week, 2 keer per week, 3 keer per week, 

4 keer per week, 5 keer per week, nooit, mijn kind is de afgelopen week niet 

naar school geweest.  
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• Is uw kind lid van één (of meerdere) sportvereniging(en) (denk daarbij aan sporten 

zoals zwemmen, voetballen, ballet, dansen, paardrijden, et cetera.)?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

• Hoeveel dagen per week doet uw kind aan sport bij een vereniging? Denk hierbij aan 

de afgelopen week.  

o Antwoordmogelijkheden: 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 dagen per 

week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, 7 dagen per 

week, nooit, mijn kind heeft de afgelopen week niet gesport maar doet dat in 

een normale week wel.  

• Hoe lang per keer sport uw kind meestal bij een vereniging? Denk hierbij aan de 

afgelopen week.  

o Antwoordmogelijkheden: korter dan een half uur per keer, een half uur tot 1 

uur per keer, 1 tot 2 uur per keer, 2 tot 3 uur per keer, 3 uur per keer of langer. 

• Hoeveel dagen per week speelt uw kind buiten (buiten schooltijd, zoals voetballen, 

fietsen en skaten)? Denk hierbij aan de afgelopen week.  

o Antwoordmogelijkheden: 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 dagen per 

week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, 7 dagen per 

week, nooit, mijn kind heeft de afgelopen week niet buiten gespeeld maar doet 

dat in een normale week wel.  

• Hoe lang speelt uw kind per dag buiten (buiten schooltijd)? Denk hierbij aan de 

afgelopen week. 

o Antwoordmogelijkheden: korter dan een half uur per dag, een half uur tot 1 

uur per dag, 1 tot 2 uur per dag, 2 tot 3 uur per dag, 3 uur per dag of langer.  

• Hoeveel dagen per week kijkt uw kind TV/DVD? Denk hierbij aan de afgelopen week. 

o Antwoordmogelijkheden: 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 dagen per 

week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, 7 dagen per 

week, nooit. 

• Hoe lang kijkt uw kind per dag meestal TV/DVD? Denk hierbij aan de afgelopen 

week. 

o Antwoordmogelijkheden: korter dan een half uur per dag, een half uur tot 1 

uur per dag, 1 tot 2 uur per dag, 2 tot 3 uur per dag, 3 uur per dag of langer.  

• Hoeveel dagen per week zit uw kind achter de computer (internet, gameboy, 

spelcomputer, Nintendo (niet voor school))? Denk hierbij aan de afgelopen week. 

o Antwoordmogelijkheden: 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 dagen per 

week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, 7 dagen per 

week, nooit. 

• Hoe lang per dag zit uw kind meestal achter de computer (internet, gameboy, 

spelcomputer, Nintendo (niet voor school))? Denk hierbij aan de afgelopen week. 

o Antwoordmogelijkheden: korter dan een half uur per dag, een half uur tot 1 

uur per dag, 1 tot 2 uur per dag, 2 tot 3 uur per dag, 3 uur per dag of langer.  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Protocol: 

Een kind beweegt voldoende als het minsten 1 uur per dag lichamelijk actief is waarvan 

minstens twee keer per week intensief in de vorm van sport. Als dat niet het geval is of als het 

kind meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zit, is er sprake van onvoldoende 

beweging. Als er onvoldoende beweging is, is het verplicht de antwoorden te noteren in het 

dossier. Als bewegingsarmoede gecombineerd gaat met extra gezondheidsrisico’s als 

overgewicht of chronische ziekten, vindt er na een jaar controle plaats.  

 

Vragenlijst: 

• Gemiddeld hoe lang per dag speelt uw kind door de week buiten (buiten schooltijd)? 
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o Antwoordmogelijkheden: mijn kind speelt nooit buiten, korter dan een half 

uur per dag, een half uur tot 1 uur per dag, 1 tot 2 uur per dag, 2 tot 3 uur per 

dag, meer dan 3 uur per dag.  

• Hoe lang kijkt uw kind per dag meestal naar een beeldscherm (buiten schooltijd)? 

Bijvoorbeeld TV, video, DVD, Internet, gameboy. Denkt u hierbij aan de afgelopen 

week.  

o Antwoordmogelijkheden: korter dan een half uur per dag, een half uur tot 1 

uur per dag, 1 tot 2 uur per dag, 2 tot 3 uur per dag, meer dan 3 uur per dag.  

• Indien uw kind lid is van een sportvereniging, gemiddeld hoeveel uur sport uw kind 

per week?  

o Antwoordmogelijkheden: niet van toepassing, een half tot 1 uur per week, 1 

tot 2 uur per week, 2 tot 3 uur per week, meer dan 3 uur per week.  

 

GGD Holland Midden  

Vragenlijst:  

• Beweegt uw kind gemiddeld één uur per dag of meer? 

o Antwoordmogelijkheden: nee, ja.  

• Doet uw kind wekelijks aan sport? 

o Antwoordmogelijkheden: nee, ja.  

• Kijkt uw kind gemiddeld meer dan twee uur per dag tv, computer, tablet of 

smartphone? 

o Antwoordmogelijkheden: nee, ja.  

 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 
Mijn kind gaat naar een sportclub 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 157 42,9 

ja 209 57,1 

Total 366 100,0 

Missing System 393  

 

Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: motoriek / bewegen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 370 98,9 

aangekruist 4 1,1 

Total 374 100,0 

Missing System 385  
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B. 10/11-jarigen 

Mijn kind gaat naar een sportclub 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 17 8,8 

ja 177 91,2 

Total 194 100,0 

Missing System 579  

 

Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: motoriek / bewegen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 397 98,0 

aangekruist 8 2,0 

Total 405 100,0 

Missing System 368  

 

6. Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van inactiviteit is hoog (ong. 65% haalt de combinorm niet). De ziektelast is 

hoog. Er zijn interventies beschikbaar.  

De werkgroep besluit de hulpvraag van ouders als selectiecriterium m.b.t. bewegen mee te 

nemen.  

 

 Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Ja 16. Heeft u (of de 

school) vragen / zorgen 

over de motoriek van 

uw kind (fijne en grove 

bewegingen)? 

Bijvoorbeeld over 

lopen, een bal gooien, 

tekenen, knippen. 

- Nee 

- Ja, ik heb vragen of 

zorgen over 

19. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

motoriek/bewegen? 

Vraag 16 - ouder 

heeft vragen/zorgen 

over de motoriek of 

Vraag 19 - Ouder 

geeft aan 

"motoriek/bewegen

" te willen 

bespreken 

 

Uitnodigen  Jeugdarts of  

Jeugdver-

pleegkundige 
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10/11-

jarigen 

Ja 20. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

motoriek/bewegen? 

Vraag 20- Ouder 

geeft aan 

"motoriek/bewegen

" te willen 

bespreken 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 
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Gezinssamenstelling 

Gezinssamenstelling 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie  

Aantal ouders 

Tweeoudergezinnen: 79% 

Eénoudergezinnen: 21% 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). 

 

Aantal thuiswonende kinderen  

1 thuiswonend kind: 41% 

2 thuiswonende kinderen: 42% 

3 of meer thuiswonende kinderen: 17%  

(SCP, 2011) 

 

Stiefgezinnen 

7% van de tweeoudergezinnen is een stiefgezin. In 80% van de stiefgezinnen is de vrouw de 

biologische ouder. De meeste kinderen krijgen dus met een stiefvader te maken.  

(SCP, 2011) 

 

Pleeggezinnen 

In 2015 waren er 18.430 pleeggezinnen. Dit is ongeveer 0,7% van alle gezinnen met 

thuiswonende kinderen in Nederland.  

(Pleegzorg Nederland, 2016) 

 

Adoptiegezinnen 

Het is onduidelijk hoeveel gezinnen in Nederland een geadopteerd kind hebben. Wel is 

bekend dat er in 2014 354 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse gezinnen 

geplaatst. Dit aantal daalt. China blijft in 2014 nog steeds het grootste land van herkomst 

voor Nederland met 137 kinderen. De VS is het tweede land van herkomst met 28 kinderen. 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015) 

 

Ouderparen gelijk geslacht 

Bij ongeveer 10% van de paren met gelijk geslacht (bijna 6000) woonden een of meer 

kinderen in huis. Deze kinderen kunnen afkomstig zijn uit een vorige (hetero)relatie. Slechts 

3% (bijna 800) van de mannenparen had een of meer kinderen, tegenover 20% (bijna 5000) 

van de vrouwenparen. 

Van alle gezinnen met thuiswonende kinderen, is dus slechts 0,2% een gezin met twee 

volwassenen van hetzelfde geslacht.  

(SCP, 2011) 

 

Waar wonen minderjarige kinderen? 

Minderjarige kinderen: 3,5 M 

 Inwonend bij ouders: 99% 

  Tweeouder gezin: 85% 

  Eenouder gezin: 14% 

 Uitwonend: 1,3% 

  In een institutie: 0,3%  

(SCP, 2011) 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  55 
© 2019 TNO  
 
 

Gevolgen / ziektelast 

 

“Kinderen uit eenoudergezinnen ondervinden op een aantal punten de meeste problemen. Zo 

hebben ze vaker gezondheidsproblemen, vertonen zij meer emotionele en gedragsproblemen, 

en ondervinden zij ook meer problemen met leeftijdsgenoten dan kinderen die bij beide 

ouders wonen. Uit aanvullende analyses waarin gecontroleerd wordt voor andere kenmerken 

blijkt dat verschillen tussen kinderen in een- en tweeoudergezinnen vooral te wijten zijn aan 

verschillen in gezinsinkomen en opleiding van ouders. Een vergelijkbare conclusie is 

getrokken uit onderzoek naar de problematiek van kinderen in scheidingssituaties (Fischer 

2004; Spruijt 2007). De invloed van sociaal-economische omstandigheden waarin het gezin 

verkeert, blijkt – naast de mate van conflicten tussen ouders – in deze studies ook groter dan 

de invloed van de gezinsstructuur. 

[…] 

Kinderen uit stief- of samengestelde gezinnen blijken qua omgang met leeftijdsgenoten 

minder goed af te zijn dan kinderen uit tweeoudergezinnen (zie ook Dykstra 2001; Feenstra 

2004). De risicofactor van het opgroeien in een stief- of samengesteld gezin voor de 

ontwikkeling van problemen in contact met andere kinderen is niet meer statistisch 

significant 

wanneer we controleren voor opvoedingsaspecten. […] We vonden overigens geen 

significante verschillen in gezondheid tussen kinderen die in stief- of samengestelde 

gezinnen opgroeien en kinderen in tweeoudergezinnen.” 

(SCP, 2011, p. 204) 

 

Beschikbare behandelingen 

Gezinssamenstelling, gezinsinkomen en opleiding van ouders zijn factoren die niet door 

interventies worden veranderd. Er zijn echter wel interventies voor kinderen om om te gaan 

met deze situaties, zoals (goed onderbouwde) interventies voor kinderen van gescheiden 

ouders (bijv. Dappere Dino’s, Stoere Schildpadden, KIES en !Jes). Ook voor kinderen in 

achterstandssituaties zijn verschillende programma’s ontwikkeld. Bijvoorbeeld Opstapje, 

gericht op het bevorderen van een betere aansluiting op de basisschool van twee- tot 

vierjarige kinderen. 

De interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’ is gericht op kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 12 bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in 

het gezin. Deze JGZ-interventie valt te reduceren tot toeleiding naar de gemeentelijke dienst 

Sociale Zaken. De interventie is in de databank opgenomen als theoretisch goed 

onderbouwd.  

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Gezinssamenstelling wordt in de standaard signaleringslijst gemeten met twee items:  

 

Bij wie woont uw kind de meeste dagen van de week? 

Er is maar 1 antwoord mogelijk:  

Bij de vader en moeder (samen)  

Bij de moeder  

Bij de vader  

Ongeveer de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader 

Bij de moeder en haar vriend(in) 

Bij de vader en zijn haar vriend(in) 

Bij anderen, namelijk ….  

 
Zijn er nog andere kinderen in het gezin? 
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Nee / Ja:  

Naam kind, geboortedatum, meisje/jongen, eventuele bijzonderheden (bijv. ziekte, woont 

niet thuis, etc.).  

 

B. 10/11-jarigen 

De vragen zijn hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

 

Bij wie woont uw kind de meeste dagen van de week? 

Er is maar 1 antwoord mogelijk:  

Bij de vader en moeder (samen)  

Bij de moeder  

Bij de vader  

Ongeveer de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader 

Bij de moeder en haar vriend(in) 

Bij de vader en zijn haar vriend(in) 

Bij anderen, namelijk ….  

 

Zijn er nog andere kinderen in het gezin? 

Nee / Ja:  

Naam kind, geboortedatum, meisje/jongen, eventuele bijzonderheden (bijv. ziekte, woont 

niet thuis, etc.). 

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er zijn geen richtlijnen beschikbaar over gezinssamenstelling.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- Gezinssamenstelling wordt niet expliciet genoemd in de besliscriteria. Wel is een 

problematische echtscheiding reden om het kind bij de jeugdverpleegkundige op te roepen.  

Gezinssamenstelling wordt wel gevraagd in de vragenlijst 

 

Relatie met 

kind 

(vader/moeder 

/verzorger) 

Voorletter Achternaam Geboortedatum 

en -plaats 

Beroep 

 

 

 

Gezondheid 

(goed / gaat 

wel / niet 

zo best / 

slecht) 

      

      

      

      

Relatie met 

kind 

(broer/zus) 

Roepnaam Achternaam Geboortedatum 

en -plaats 

Bijzonderheden 

     

     

     

     

 

 
Kennemerland 
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- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd, maar wel met 3 vragen gevraagd 

in de vragenlijst.  

 

“Waar woont uw kind de meeste dagen van de week? 

Er is 1 antwoord mogelijk.  

• Bij vader en moeder samen (biologisch of adoptief)  

• Ongeveer de helft van de tijd bij moeder en de helft van de tijd bij vader (co-ouders) 

• Bij moeder en haar partner 

• Bij vader en zijn partner 

• Alleen bij moeder  

• Alleen bij vader  

• Bij anderen (bijvoorbeeld pleegouders, andere familie, internaat)” 

 

“Woont uw kind daar ook met andere kinderen? 

Ja / nee” 

 

“Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw partner? Invullen voor ouders/verzorgers 

bij wie het kind de meeste tijd van de week woont.  

• Niet van toepassing, kind woont niet bij ouders/verzorgers 

• Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) 

• Basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) 

• Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO 

basis/kader) 

• Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, 

VMBO theoretisch) 

• Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, 

MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

• Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 

VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

• Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 

• Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

• Anders, namelijk…” 

 

GGD Regio Utrecht 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

Wel is er een criterium voor armoede:  

Ouders vullen bij vraag 4f ja → verwijzen naar jeugdverpleegkundige 1 mnd 

 

a) Komt het weleens voor dat u 

door geldgebrek moet 

bezuinigen op gezonde 

voeding, zwemles, sport, 

schoeisel/kleding en 

medische zorg? 

Nooit 

 

O 

Vaak 

 

O 

Soms 

 

O 

b) Moet uw gezin rondkomen 

van een uitkering? 

Nee 

 

O 

 

Ja, korter dan 3 

jaar 

 

O 

 

Ja, langer dan 3 

jaar 

 

O 
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c) Wilt u dat hierover contact 

wordt opgenomen door de 

jeugdverpleegkundige? 

Nee 

 

O 

Ja 

 

O 

 

 

 

Twente  

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd, maar wel gevraagd in de 

vragenlijst.  

 

Gegevens verdere gezinsleden  

 

Naam: Geboortedatum:   Naam school:       Bijzonderheden/ziekten: 

 

…………………………… ……………………. …………………………....  

 

 

VGGM 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

Wel is er een criterium voor ervaren geldgebrek:  

Ouders geven aan geldgebrek als probleem te ervaren → jeugdverpleegkundige 1 maand  

 

“In deze vragenlijst zijn vragen gesteld over de gezondheid van uw kind. Komt het wel eens 

voor dat u door geldgebrek moet bezuinigen op bijvoorbeeld goede voeding, sport, een eigen 

bed of medische zorg?                  

  Nee   Ja 

 

Zo ja, wilt u hierover een gesprek? 

    Nee   Ja” 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd, maar wel met 3 vragen gevraagd 

in de vragenlijst.  

 

“Waar woont uw kind de meeste dagen van de week? 

Er is 1 antwoord mogelijk.  

• Bij vader en moeder samen (biologisch of adoptief)  

• Ongeveer de helft van de tijd bij moeder en de helft van de tijd bij vader (co-ouders) 

• Bij moeder en haar partner 

• Bij vader en zijn partner 

• Alleen bij moeder  

• Alleen bij vader  

• Bij anderen (bijvoorbeeld pleegouders, andere familie, internaat)” 

 

“Woont uw kind daar ook met andere kinderen? 

Ja / nee” 

 

“Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw partner? Invullen voor ouders/verzorgers 

bij wie het kind de meeste tijd van de week woont.  

• Niet van toepassing, kind woont niet bij ouders/verzorgers 

• Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) 

• Basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) 
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• Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO 

basis/kader) 

• Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, 

VMBO theoretisch) 

• Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, 

MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

• Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

• Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs) 

• Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

• Anders, namelijk…” 

 

GGD Regio Utrecht 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

Wel is er een criterium voor armoede:  

Ouders vullen bij vraag 4f ja → verwijzen naar jeugdverpleegkundige 1 mnd 

 

d) Komt het weleens voor 

dat u door geldgebrek 

moet bezuinigen op 

gezonde voeding, 

zwemles, sport, 

schoeisel/kleding en 

medische zorg? 

Nooit 

 

O 

Vaak 

 

O 

Soms 

 

O 

e) Moet uw gezin 

rondkomen van een 

uitkering? 

Nee 

 

O 

 

Ja, korter dan 3 

jaar 

 

O 

 

Ja, langer dan 3 

jaar 

 

O 

 

f) Wilt u dat hierover 

contact wordt 

opgenomen door de 

jeugdverpleegkundige? 

Nee 

 

O 

Ja 

 

O 

 

 

 

VGGM 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

Wel is er een criterium voor ervaren geldgebrek:  

Ouders geven aan geldgebrek als probleem te ervaren → jeugdverpleegkundige 1 maand  

 

“In deze vragenlijst zijn vragen gesteld over de gezondheid van uw kind. Komt het wel eens 

voor dat u door geldgebrek moet bezuinigen op bijvoorbeeld goede voeding, sport, een eigen 

bed of medische zorg?                  

  Nee   Ja 

 

Zo ja, wilt u hierover een gesprek? 

    Nee   Ja” 

 

Rivas/Careyn 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 
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GGD Hollands-Midden 

- In de vragenlijst wordt ook naar gezinssamenstelling gevraagd. Bijzonderheden bespreekt 

de assistente met de jeugdverpleegkundige.  

 

“Bij welke volwassenen woont uw kind de meeste dagen van de week? 

• Bij de vader en de moeder (samen) 

• Bij de moeder 

• Bij de vader 

• Bij de moeder en haar nieuwe partner 

• Bij de vader en zijn nieuwe partner 

• Ongeveer de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader 

• Bij anderen, namelijk…” 

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Gezinssamenstelling wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 

Bij wie woont uw kind de meeste dagen van de week 

 Frequency Valid Percent 

Valid Bij de vader en moeder 

samen 
597 89,0 

Bij de moeder 48 7,2 

Bij de vader 2 ,3 

helft bij moeder en helft 

bij vader 
14 2,1 

bij de moeder en haar 

vriend(in) 
6 ,9 

bij de vader en zijn 

vriend(in) 
1 ,1 

bij anderen 3 ,4 

Total 571 100,0 

Missing System 88  

 

Zijn er nog andere kinderen in het gezin? 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 59 11,8 

ja 441 88,2 

Total 500 100,0 

Missing System 259  
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B. 10/11-jarigen 

Bij wie woont uw kind de meeste dagen van de week 

 Frequency Valid Percent 

Valid Bij de vader en moeder 

samen 
585 81,9 

Bij de moeder 63 8,8 

Bij de vader 4 ,6 

helft bij moeder en helft 

bij vader 
33 4,6 

bij de moeder en haar 

vriend(in) 
26 3,6 

bij de vader en zijn 

vriend(in) 
1 ,1 

bij anderen 2 ,3 

Total 714 100,0 

Missing System 59  

 

Zijn er nog andere kinderen in het gezin? 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 33 6,7 

ja 456 93,3 

Total 489 100,0 

Missing System 284  

 

 

6 Aanbevelingen  

De prevalentie van één-oudergezinnen is hoog (21%). Verschillen tussen kinderen in een- en 

tweeoudergezinnen zijn vooral te wijten zijn aan verschillen in gezinsinkomen en opleiding 

van ouders. 

De werkgroep besluit gezinssamenstelling niet mee te nemen, hoofdzakelijk omdat hier niet 

op geïntervenieerd kan worden.  

In het dossier is al opgenomen welke gezinsleden het kind heeft, dus hoeft dat niet in de 

standaard signaleringslijst gevraagd te worden. Voor dossierdoeleinden is het interessant te 

weten of er in gezinssamenstelling iets is veranderd, dus deze vraag wordt aangepast in de 

vragenlijst. 
 

 

 Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Nee Vragen eruit   

10/11-

jarigen 

Nee Vragen eruit 
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Ingrijpende gebeurtenissen 

Ingrijpende gebeurtenissen 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie  

ACE onderzoek 

In 2016 is door TNO onderzoek gedaan, via diverse scholen verdeeld over heel Nederland, 

onder 664 kinderen in groep 7/8 van het basisonderwijs (Vink et al, 2016). Hen is gevraagd 

hoe vaak zij diverse ingrijpende gebeurtenissen momenteel of eerder hebben meegemaakt. 

Hier werden de volgende prevalenties gevonden:  

  

Scheiding ouders:   25,8 %  

Getuige geweld tegen ouder:   7,5 %  

Huisgenoot in de gevangenis:   6,8 %  

Depressie/zelfmoord huisgenoot:  6,4 %  

Ouder(s) ernstig / chronisch ziek  6,1 %  

Alcohol/drugs -misbruik ouders: 5,8 %  

Ouder(s) overleden:    0,7 %  

 

Binnen de Nederlandse beroepsbevolking is 5,6% werkeloos (CBS statline, percentage 

werkeloosheid, november 2016), dus het percentage kinderen dat een werkeloze ouder heeft 

zal rond ditzelfde percentage liggen.  

 

Gevolgen / ziektelast 

Binnen het bovengenoemde ACE onderzoek (Vink et al, 2016) werd gevonden dat het 

ervaren van alle bovenstaand beschreven ingrijpende gebeurtenissen een samenhang had met 

een lagere kwaliteit van leven score. Over de lange termijn gevolgen van traumatische 

ervaringen staat het volgende in dit rapport beschreven: “De gevolgen van traumatische 

ervaringen in de jeugd zijn bekend en ernstig. Op korte termijn: verminderde concentratie op 

school en bij spel, schooluitval; gedragsproblemen, zoals externaliserend gedrag (agressie, 

antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst, depressiviteit), psychische stoornissen 

(zoals PTSS) (oa Cicchetti et al, 2005), (poging tot) suïcide (oa Fergusson et al, 2008) en 

verandering in de neurobiologische hersenontwikkeling (oa Heim et al, 2010). Op de langere 

termijn: angststoornissen, depressie en depressieve stemmingen, risicogedrag, roken en 

middelengebruik, psychische ziekte, geweld in het gezin, criminaliteit, risicovol seksueel 

gedrag, een lager inkomen, laag zelfbeeld en (poging tot) suïcide (oa Visser et al 2009 en 

Cicchetti et al 2006). Ook zijn opmerkelijk sterke verbanden gevonden met lichamelijke 

aandoeningen tientallen jaren later zoals ernstig overgewicht en hart- en vaatziekten (Felitti, 

1998). 

 

Beschikbare behandelingen 

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden, scheiding en ziekte, zijn gebeurtenissen die niet 

door interventies worden veranderd. Er zijn echter wel interventies waar de JGZ naar kan 

doorverwijzen en er is informatie voor kinderen om om te gaan met deze situaties, zoals 

(goed onderbouwde) interventies voor bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders (bijv. 

Dappere Dino’s, Stoere Schildpadden, KIES en !Jes), kinderen met een zieke ouder of na 

overlijden van een ouder (bijv. In de wolken), of voor kinderen met een verslaafde ouder 

(bijv. Kopzorgen). 
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2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

24. Heeft uw kind en/of iemand uit uw gezin in de afgelopen 2 jaar een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt? 

(Bijvoorbeeld geboorte, scheiding, overlijden, ernstige ziekte, geweld, werkloosheid, 

verslaving) 

Nee Ja, welke gebeurtenis? 

______________________________________________________ 

 

Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft? 

Nee Ja, waar merkt u dat aan? 

 

B. 10/11-jarigen 

26. Heeft uw kind en/of iemand uit uw gezin in de afgelopen 5 jaar een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt? 

(Bijvoorbeeld geboorte, scheiding, overlijden, ernstige ziekte, geweld, werkloosheid, 

verslaving) 

Nee Ja, welke 

gebeurtenis?______________________________________________________ 

 

Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft? 

Nee Ja, waar merkt u dat aan? 

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er is geen relevante richtlijn bekend.  

Er zou sprake kunnen zijn van het afwijkend omgaan met een ingrijpende gebeurtenis als het 

kind hier daadwerkelijk last van heeft / klachten van krijgt.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

In het protocol onder “ouder/gezinsfactoren” staat dat een ernstige ziekte ouder, recent 

overleden ouder, chronisch ziek gezinslid, verslaving drugs/alcohol, actuele psychiatrische 

problemen, crimineel gedrag en problematische echtscheiding een reden is om het kind bij 

de jeugdverpleegkundige op te roepen.  

Bij alcohol-/drugsverslaving tijdens zwangerschap wordt het kind opgeroepen door de arts.  

 

In de vragenlijst staat de volgende vraag:  

7. Heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden in het leven van uw kind, waar uw 

kind nu (nog) last van heeft? (zoals verhuizing, scheiding, geboorte / adoptie, ziekte ouder, 

sterfte) 

 ja 

 nee 

 

Kennemerland 

In het protocol voor 5/6 én 11/12 jarigen staat beschreven dat een onderzoek op indicatie zal 

worden uitgevoerd indien op de vragenlijst het volgende is aangegeven: 

Indien een ouder aangeeft dat een kind nog last heeft van een ingrijpende gebeurtenis in het 

verleden  

Toelichting: 
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In de vragenlijst staat de volgende 2 vragen:  

- Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw gezin of in de omgeving 

van uw kind sinds het laatste bezoek aan het consultatiebureau? (Denk hierbij aan 

geboorte, adoptie, echtscheiding, langdurige ziekte, ongevallen, verhuizing, 

werkeloosheid enz.). (Nee/Ja) Zo ja: welke en wanneer?  

- Heeft uw kind nog last van deze gebeurtenis? (Nee/Ja) Zo ja, waar merkt u dit aan?  

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 
Ingrijpende gebeurtenissen 
Ouders vullen bij vraag 6b ‘ja’ in of bij 
vraag 6c ‘soms’ of ‘vaak’ 

➢ Verwijzen naar jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige voor telefonisch 
consult → 1 mnd 

Vragenlijst: 
6. Nee Ja Welke? 

g) Heeft uw gezin ooit (een) 

ingrijpende 

gebeurtenis(sen) 

meegemaakt of maakt het 

die nu mee? Denk hierbij 

aan: overlijden, ziekte, 

psychische problemen, 

echtscheiding, 

werkloosheid, financiële 

zorgen, discriminatie, 

migratie/vlucht uit eigen 

land? 

O O  

 Nee Ja  Waar merkt u dit aan?  

h) Heeft uw gezin daar nu 

nog problemen mee? 

O O  

i) Wilt u dat hierover 

contact wordt opgenomen 

door de 

jeugdverpleegkundige? 

O 

 

O 

 

 

 
Twente  
Het protocol omschrijft de volgende actie nadat het volgende is aangegeven door de ouders 

op de gezondheids vragenlijst: 

4. Ingrijpende gebeurtenis  

Ouders geven aan dat hun kind een 

ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en 

dat het nog invloed heeft. 

➢ Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige 

In de gezondheidsvragenlijst zijn de volgende vragen opgenomen: 

4. Heeft er ooit een ingrijpende gebeurtenis(sen) plaatsgevonden in uw gezin/nabije 

omgeving?  

Bijvoorbeeld overlijden, scheiding, nieuwe partner, geboorte, werkloosheid, psychische 

problemen, ernstige ziekte, ongeval, financiële problemen, ruzie, geweld, mishandeling, 

misbruik, verslaving, discriminatie, etc.?  

 

   Nee      Ja, nl. …..………………………………in het jaar.…………………. 

 Heeft uw kind daar (nog) last van? 
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   Nee      Ja, ik merk dat aan 

…………………………………………...……………………………. 

  

 Wilt u hierover overleg met de Jeugdgezondheidszorg?  Ja     Nee 

 

VGGM 

In de vragenlijst is hier wel een vraag over opgenomen: 

8a. Heeft uw kind en/of iemand uit uw gezin in de afgelopen 3 jaar een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt? (bijv. overlijden, scheiding, geboorte, werkloosheid, 

ziekte ouder, nieuwe partner, financiële situatie)? 

  nee  ja, welke 

……………………………………………………………………. 

 b. Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft? 

 nee  ja, waar merkt u dat dan aan 

………………………………………………… 

Wanneer ouders op beide vragen ‘ja’ invullen → dossier invullen, geen reden voor oproep 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

In het protocol voor 5/6 én 11/12 jarigen staat beschreven dat een onderzoek op indicatie zal 

worden uitgevoerd indien op de vragenlijst het volgende is aangegeven: 

 Indien een ouder aangeeft dat een kind nog last heeft van een ingrijpende gebeurtenis in 

het verleden  

In de vragenlijst staat de volgende 2 vragen:  

- Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw gezin of in de omgeving 

van uw kind sinds het laatste bezoek aan het consultatiebureau? (Denk hierbij aan 

geboorte, adoptie, echtscheiding, langdurige ziekte, ongevallen, verhuizing, 

werkeloosheid enz.). (Nee/Ja) Zo ja: welke en wanneer?  

- Heeft uw kind nog last van deze gebeurtenis? (Nee/Ja) Zo ja, waar merkt u dit aan?  

 

GGD Regio Utrecht 

In het protocol staat het volgende omschreven: 
Ingrijpende gebeurtenissen 
Ouders vullen bij vraag 4b en 4c ‘ja’ in  ➢ Verwijzen naar jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige voor 
telefonisch consult → 1 mnd 

Dit gaat om de volgende vragen in de vragenlijst:  

4. Nee Ja Welke? 

a) Heeft uw gezin ooit 

(een) ingrijpende 

gebeurtenis(sen) 

meegemaakt of maakt 

het die nu mee? Denk 

hierbij aan: overlijden, 

ziekte, psychische 

problemen, 

echtscheiding, 

werkloosheid, 

financiële zorgen, 

discriminatie, 

migratie/vlucht uit 

eigen land? 

O O  
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 Nee Ja  Waar merkt u dit aan?  

b) Heeft uw gezin daar nu 

nog problemen mee? 

O O  

c) Wilt u dat hierover 

contact wordt 

opgenomen door de 

jeugdverpleegkundige? 

O 

 

O 

 

 

 
VGGM 

In de vragenlijst zijn de vragen opgenomen: 

10a. Heeft uw kind en/of iemand uit uw gezin in de afgelopen 5 jaar een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt? (bijv. overlijden, scheiding, geboorte, werkloosheid, 

ziekte ouder, nieuwe partner, financiële situatie)? 

  nee  ja, welke 

………………………………………………………………………. 

 b. Denkt u dat uw kind daar (nog) last van heeft? 

 nee  ja, waar merkt u dat dan aan 

………………………………………………… 

Wanneer ouders aangeven bij vraag 10a dat er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis en 

bij 10b dat het kind er last van heeft → su verpleegkundige 1 maand 

 

Rivas/Careyn 

In het protocol staat: Vraag 10. Ingrijpende gebeurtenissen. Bij ‘ja’ weging, zn bellen, altijd 

noteren ovv ‘geen toelichting’. 

In de vragenlijst staat:  

10. Zijn er ingrijpende dingen gebeurd in uw gezin die naar uw mening van invloed zijn op 

het gedrag van uw kind? Denk hierbij bijvoorbeeld aan overlijden, ziekte, ongevallen, 

echtscheiding, werkloosheid. Ja Nee. Zo ja, welke?  

 

GGD Hollands-Midden 

In de vragenlijst is de volgende vraag opgenomen:  

Heeft uw kind en/of iemand uit uw gezin sinds groep 2 een ingrijpende gebeurtenis 

meegemaakt? Bijvoorbeeld geboorte, adoptie, scheiding, verhuizing, langdurige ziekte 

ouder/broer/zus, overlijden, geweld, werkeloosheid, verslaving. Nee Ja. Zo ja, welke? 

….. Vindt u dat uw kind daar nog last van heeft? Nee Ja. Zo ja, waar merkt u dat aan? 

……….. 

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

In het protocol wordt er niets benoemd over ingrijpende gebeurtenissen. 

In de vragenlijst is er 1 vraag over opgenomen:  

1.Is er de afgelopen vijf jaar een verandering geweest in de gezinssituatie (bijv. overlijden,  

scheiding, geboorte, werkloosheid, ziekte ouder, nieuwe partner, financiële situatie)? 

□ nee □ ja, welke, ___________________________________  
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5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

Heeft uw kind of iemand uit uw gezin in de afgelopen 2 jaar een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 517 74,1 

ja, welke gebeurtenis 181 25,9 

Total 698 100,0 

Missing System 61  

 

Denkt u dat uw kind daar nog last van heeft 

 Frequency Valid Percent 

Van de totale 

populatie 

Valid nee 95 79,2  

ja, welke gebeurtenis 21 17,5 2,8 

meer dan 1 antwoord 4 3,3 0,5 

Total 120 100,0  

Missing System 639   

 
B. 10/11-jarigen 

 

Heeft uw kind of iemand uit uw gezin in de afgelopen 5 jaar een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 479 67,3 

ja, welke gebeurtenis 233 32,7 

Total 712 100,0 

Missing System 61  

 

Denkt u dat uw kind daar nog last van heeft 

 Frequency Valid Percent 

Van de totale 

populatie 

Valid nee 72 68,6  

ja, welke gebeurtenis 22 21,0 2,8 

meer dan 1 antwoord 11 10,5 1,4 

Total 105 100,0  

Missing System 668   
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6 Aanbevelingen  

De prevalentie van ingrijpende gebeurtenissen is hoog. De ziektelast is hoog. Afhankelijk 

van de ingrijpende gebeurtenis, zijn er interventies beschikbaar om om te leren gaan met de 

gebeurtenis (bijv. scheiding, overlijden ouder). Aanbevolen wordt om uit te gaan van de 

vraag of een ouder contact wil over de last die een kind ervaart van de ingrijpende 

gebeurtenis, om de regie bij de ouders te leggen (uitgaan van zorgvraag).  

 
5/6-

jarigen 

Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

Ja 18a. Heeft uw kind en/of 

iemand uit een ingrijpende 

gebeurtenis 

meegemaakt ? 

(Bijvoorbeeld geboorte, 

scheiding, nieuwe partner, 

overlijden, ernstige ziekte, 

geweld, werkloosheid, 

verslaving, psychische 

problemen, verhuizen uit 

een ander land, vluchten) 

- Nee (ga naar 

vraag 19) 

- Ja, welke 

gebeurtenis? 

18.b Denkt u dat uw kind 

daar (nog) last van heeft? 

- Nee 

- Ja, waar merkt u 

dat aan? 

 

 

 

Kind heeft (nog) 

last van een 

ingrijpende 

gebeurtenis 

Uitnodigen  

 

Jeugdver-

pleegkundige 

of jeugdarts 

10/11-

jarigen 

Ja  19a. Heeft uw kind en/of 

iemand in uw gezin een 

ingrijpende gebeurtenis 

meegemaakt? 

(Bijvoorbeeld geboorte, 

scheiding, nieuwe partner, 

overlijden, ernstige ziekte, 

geweld, werkloosheid, 

verslaving, psychische 

problemen, verhuizen uit 

een ander land, vluchten) 

- Nee (ga naar 

vraag 20) 

- Ja, welke 

gebeurtenis? 

19b. Denkt u dat uw kind 

daar (nog) last van heeft? 

- Nee 

- Ja, waar merkt u 

dat aan? 

Kind heeft (nog) 

last van een 

ingrijpende 

gebeurtenis 

Uitnodigen  Jeugdver-

pleegkundige 

of jeugdarts 
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Jonge mantelzorgers 

Jonge mantelzorgers 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie van jonge mantelzorgers 

Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen die een langdurig ziek of gehandicapt 

gezinslid hebben, waardoor zij taken en verantwoordelijkheden hebben die volgens 

maatschappelijke maatstaven niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling (NJI, 2015).  

 

Er zijn geen exacte cijfers bekend over de omvang van het aantal jonge mantelzorgers. Naar 

landelijke schatting verlenen 95.000 tot 190.000 kinderen zorg aan hun ouder (de Veer & 

Francke, 2008), dat is ongeveer 10-25% van alle kinderen met een chronisch zieke of 

beperkte ouder (Hermanns, 2011). Regionaal lopen de cijfers uiteen van 2,5% van de 

jongeren in Brabant tussen 12-18 jaar, tot 5-8% van de jongeren in Rotterdam tussen 16-24 

jaar (NJI, 2015).  

 

Gevolgen / ziektelast 

De langdurige belasting van de zorg voor en zorgen om de ouder kunnen negatieve gevolgen 

hebben voor de sociale, emotionele en lichamelijke gezondheid van het kind (NJI, 2015). Zo 

hebben kinderen met zorgtaken vaker last van stress, vermoeidheid en emotionele problemen 

zoals een lage zelfwaardering en somberheid. Hiernaast kunnen de zorgtaken een negatieve 

invloed hebben op de ouder-kind relatie, de schoolprestatie van het kind vanwege 

schoolverzuim of concentratieproblemen, en het sociale leven van het kind door een gebrek 

aan tijd voor vrienden, sport en vrijetijdsactiviteiten (NJI, 2015; de Veer & Francke, 2008).  

 

Beschikbare behandelingen 

Er zijn geen interventies opgenomen in de databank van het NJI gericht op jonge 

mantelzorgers. Het rapport van van der Meulen en Scheepmaker (2008) geeft een overzicht 

van het bestaande aanbod voor jonge mantelzorgers, waaronder bestaande instrumenten, 

dvd’s, websites en lespakketten voor scholen.  

 

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

Er wordt niet gevraagd naar jonge mantelzorgers in de standaard signaleringslijst.  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er is geen richtlijn over jonge mantelzorgers beschikbaar.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

Er zijn geen vragen over zorgtaken opgenomen in de vragenlijst (m.u.v. vraag over 

ingrijpende gebeurtnis(sen)). Wanneer er in het gezin sprake is van een ernstig zieke ouder, 

een chronisch ziek gezinslid, verslaving drugs/alcohol probleem, acute psychiatrische 

problemen of opvoedingsonmacht wordt er verwezen naar de verpleegkundige. Bij een 

gehandicapte of zwakbegaafde ouder wordt er verwezen naar de arts.  
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Kennemerland 

Er zijn geen vragen over zorgtaken opgenomen in de vragenlijst (m.u.v. vraag over 

ingrijpende gebeurtnis(sen)). Wanneer de leerkracht aangeeft zorgen te hebben om de 

thuissituatie, volgt een onderzoek op indicatie. 

 

GGD Regio Utrecht 

Niet opgenomen in het protocol en niet in de vragenlijst (m.u.v. vraag over ingrijpende 

gebeurtnis(sen)). 

 

Twente  

Niet opgenomen in het protocol en niet in de vragenlijst (m.u.v. vraag over ingrijpende 

gebeurtnis(sen)).  

 

VGGM 

Niet opgenomen in het protocol en niet in de vragenlijst (m.u.v. vraag over ingrijpende 

gebeurtnis(sen)). 

 

B. 10/11-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

In de vragenlijst komt de vraag voor: Zorgt uw kind (bijna) dagelijks voor iemand in het 

gezin? (zoals een zieke ouder of broer/zus)? 

 

Kennemerland 

Er zijn geen vragen over zorgtaken opgenomen in de vragenlijst (m.u.v. vraag over 

ingrijpende gebeurtnis(sen)).  

 

GGD Regio Utrecht 

Niet opgenomen in het protocol en niet in de vragenlijst (m.u.v. vraag over ingrijpende 

gebeurtnis(sen)). 

 

Twente  

Niet opgenomen in het protocol en niet in de vragenlijst (m.u.v. vraag over ingrijpende 

gebeurtnis(sen)).  

 

 

VGGM 

Niet opgenomen in het protocol en niet in de vragenlijst (m.u.v. vraag over ingrijpende 

gebeurtnis(sen)). 

 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

Er wordt niet gevraagd naar jonge mantelzorgers in de standaard signaleringslijst.  
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6 Aanbevelingen  

De prevalentie van jonge mantelzorgers in de basisschoolleeftijd is onbekend, maar 

waarschijnlijk laag. Ingrijpende gebeurtenissen (zoals ziekte/overlijden ouder of ander 

familielid) worden reeds gevraagd.  

 
5/6-

jarigen 

Meenemen?  Aanpassing 

standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

Nee (zie 

ingrijpende 

gebeurtenissen) 

   

10/11-

jarigen 

Nee (zie 

ingrijpende 

gebeurtenissen) 
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Kindermishandeling 

Kindermishandeling  

1. Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie kindermishandeling 

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die bedreigend of gewelddadig is voor 

een kind. Voorbeelden van kindermishandeling zijn o.a. lichamelijke of emotionele 

mishandeling, lichamelijke of emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik (NCJ, 2016).  

Naar schatting worden jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld in Nederland. In de 

meeste gevallen gaat het om emotionele en fysieke verwaarlozing (respectievelijk 36% en 

24%). Seksueel misbruik komt in 4% van de gevallen voor en wordt het minst gemeld (NJi, 

2017). Jonge kinderen zijn relatief gezien vaak slachtoffer van kindermishandeling. 41,3% 

van de mishandelde kinderen is van de leeftijd 0-3 jaar, 35,8% van de mishandelde kinderen 

is van de leeftijd 4-11 jaar en 22,9% van de mishandelde kinderen is van de leeftijd 12-17 

jaar (NPM, 2010).  

Kindermishandeling is meestal het gevolg van een combinatie van meerdere risicofactoren. 

De belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling hebben met de ouder(s) of 

verzorger(s) te maken. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn o.a. partnergeweld, 

psychische problemen zoals depressie en een ouder die zelf kindermishandeling heeft 

meegemaakt in de jeugd. Andere risicofactoren kunnen te maken hebben met het gezin 

(bijvoorbeeld gezinsgrootte, aantal kinderen, stress en instabiliteit in het gezin), de ouder-

kind interactie (gebrek aan warmte, negatieve verbale reacties van ouders) en de jeugdige 

(externaliserende/internaliserende gedragsproblemen, chronische ziekte, psychische 

problemen) (NCJ, 2016). 

Gevolgen 

Wanneer er sprake is van kindermishandeling heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van 

het kind. De gevolgen van kindermishandeling kunnen zowel direct als op latere leeftijd 

merkbaar zijn. De fysieke gevolgen van kindermishandeling kunnen uiteenlopen van blauwe 

plekken en brandwonden, tot schade aan inwendige organen en in ernstige gevallen zelfs 

overlijden. Naast fysieke gevolgen kan kindermishandeling ook psychische gevolgen 

hebben. Kindermishandeling kan o.a. leiden tot verslaving, gedragsproblemen (antisociaal, 

agressief gedrag), dissociatieve stoornissen en zelfverwonding (NJi, 2008).  

Beschikbare behandelingen  

Om kindermishandeling effectief te bestrijden is het nodig dat er zowel wordt gekeken naar 

de preventie van kindermishandeling als naar het stoppen van kindermishandeling en het 

behandelen van de gevolgen van kindermishandeling.  

Er bestaan verschillende erkende interventies om kindermishandeling te stoppen, de 

gevolgen van kindermishandeling te behandelen en ter preventie van kindermishandeling. 

Interventies ter preventie van kindermishandeling zijn meestal gericht op ouders. Deze 

interventies hebben als doel de opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en de 

interactie tussen de ouders en het kind te verbeteren. Op deze manier kan 

kindermishandeling voorkomen worden. Voorbeelden van zulke interventies zijn o.a. ‘Triple 

P’, ‘Stevig Ouderschap’ en ‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ (NJi, 2017).  
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Er zijn ook erkende interventies die gericht zijn op het stoppen van kindermishandeling of 

het behandelen van de gevolgen van kindermishandeling. Voorbeelden hiervan zijn o.a. 

‘Asja’, ‘Families First’ en ‘Tijd voor Toontje’ (NJi, 2017).  

2. Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

Kindermishandeling wordt (indirect) gemeten door middel van de volgende vraag in de 

standaard signaleringslijst 5/6-jarigen: 

4. ‘Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor behandeling nodig was’?  

De antwoordmogelijkheden zijn ‘Nee’, ‘Ja, één keer’ en ‘Ja, twee keer of vaker’.  

B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

Kindermishandeling wordt (indirect) gemeten door middel van de volgende vraag in de 

standaard signaleringslijst 10/11-jarigen: 

4. ‘Heeft uw kind in de afgelopen 5 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor behandeling nodig was’?  

De antwoordmogelijkheden zijn ‘Nee’, ‘Ja, één keer’ en ‘Ja, twee keer of vaker’.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

In de richtlijn ‘Kindermishandeling 2016’ van het NCJ wordt kindermishandeling als volgt 

gedefinieerd: 

'Kindermishandeling is elke vorm van, voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 

opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, 

actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’. (NCJ, 2016) 

Deze definitie staat eveneens in de Jeugdwet (2015). 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

Protocol  

Binnen het protocol staat onder kind factoren aangegeven dat er wordt doorverwezen naar 

een verpleegkundige als er sprake is van (een vermoeden van) verwaarlozing en 

kindermishandeling. Als er sprake is van een risico op meisjesbesnijdenis wordt er 

doorverwezen naar een verpleegkundige (zie gezondheidsthema Meisjesbesnijdenis).  

Onder ouder-/gezinsfactoren wordt aangegeven dat er wordt doorverwezen naar een 

verpleegkundige als er sprake is van een ouder die als kind is verwaarloosd/mishandeld, 

actuele psychiatrische problemen heeft of er een maatregel is van de kinderbescherming.  

Vragenlijst  
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Kindermishandeling komt niet voor in de vragenlijst van Brabant Zuid-Oost 

Kennemerland 

Protocol  

In het protocol staat dat indien tijdens een gesprek tussen de jeugdverpleegkundige en de 

leerkracht blijkt dat er problematiek, zoals zorgen om de thuissituatie is, ouder en kind voor 

een onderzoek op indicatie worden opgeroepen.  

Vragenlijst  

Kindermishandeling komt niet voor in de vragenlijst van Kennemerland.  

GGD Regio Utrecht 

Protocol 

Kindermishandeling wordt niet in het protocol genoemd.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst van GGD Regio Utrecht wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Heeft uw kind een ongeval gehad?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘nee’ en ‘ja’. 

GGD regio Twente 

Protocol  

Kindermishandeling wordt niet in het protocol genoemd.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst van GGD Regio Twente wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Mijn kind heeft ooit een ongeval gehad’. De antwoordmogelijkheden zijn ‘nee’ en ‘ja’. 

VGGM 

Protocol  

Kindermishandeling wordt niet in het protocol genoemd.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van VGGM wordt de volgende vraag gesteld:  

‘Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar een ongeval of verwonding gehad waarbij behandeling 

nodig was?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘nee’ en ‘ja, namelijk’. 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

Protocol  

Indien tijdens een gesprek tussen de jeugdverpleegkundige en de leerkracht blijkt dat er 

problematiek, zoals zorgen om de thuissituatie, is worden ouder en kind voor een onderzoek 

op indicatie opgeroepen. 
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Vragenlijst  

Kindermishandeling komt niet voor in de vragenlijst van Kennemerland.  

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

Kindermishandeling wordt niet in het protocol genoemd.  

Vragenlijst 

Kindermishandeling komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Utrecht.  

GGD regio Twente 

Protocol  

Kindermishandeling wordt niet in het protocol genoemd.  

VGGM 

Protocol  

Kindermishandeling wordt niet in het protocol genoemd.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van VGGM wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Heeft uw kind in de afgelopen 5 jaar een ongeval of verwonding gehad waarbij behandeling 

nodig was?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘nee’ en ‘ja, namelijk’. 

Gooi- en Vechtstreek 

Protocol  

Indien er tekenen zijn van kindermishandeling of seksueel misbruik zal er een 

doorverwijzing zijn naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van Gooi- en Vechtstreek wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Heeft uw kind een ongeval gehad?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘nee’ en ‘ja, 

welke/wanneer’.  

Rivas 

Protocol  

In het protocol staat dat er bij ruzies binnen het gezin dit wordt genoteerd.  

Vragenlijst  

Kindermishandeling komt niet voor in de vragenlijst van Rivas. 

GGD Hollands Midden 

Protocol  
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In het protocol staat aangegeven dat er een vervolg is bij de jeugdverpleegkundige of bij de 

jeugdarts wanneer er sprake is van gezinsproblemen.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van GGD Hollands Midden wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Heeft uw kind sinds groep 2 een ongeval gehad?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘nee’ en 

‘ja’.  

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

A. 5/6 jarigen 

Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor behandeling nodig was 

 Frequency Valid Percent 

Valid Nee 326 86,2 

Ja, één 

keer 
46 12,2 

Ja, twee 

keer 
6 1,6 

Total 378 100,0 

Missing System 381  

 

B. 10/11 jarigen 

Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor behandeling nodig was 

 Frequency Valid Percent 

Valid Nee 341 83,2 

Ja, één 

keer 
54 13,2 

Ja, twee 

keer 
15 1,9 

Total 410 100,0 

Missing System 363  

 

 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  79 
© 2019 TNO  
 
 

6. Aanbeveling selectiecriteria  

Jaarlijks worden bijna 119.000 kinderen mishandelt. Kindermishandeling kan fysieke en 

psychische gevolgen hebben. Er zijn verschillende effectieve interventies tegen 

kindermishandeling beschikbaar gericht op preventie of het stoppen van mishandeling.  

Er wordt gekozen voor het hanteren van de huidige vraag in de standaard signaleringslijst en 

daarvoor ‘twee keer of vaker’ (rond 2% van de kinderen) te hanteren als norm. Hoewel er 

dan zeker geen sprake hoeft te zijn van kindermishandeling, is het aanleiding om het kind op 

te roepen. De JGZ- richtlijn Kindermishandeling (2016) geeft niet expliciet aan welke 

discipline de vervolgacties uit moet voeren, daarom kan het kind opgeroepen worden bij de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Er dient wel rekening gehouden te worden met de 

volgende aanbeveling in de JGZ-richtlijn kindermishandeling : kinderen en jeugdigen vanaf 

4 jaar dienen minimaal twee keer bloot (waarbij het ondergoed aangehouden kan worden) te 

worden gezien door de JGZ tijdens contactmomenten zoals die gedefinieerd zijn in het 

Landelijk Professioneel Kader. 

 

7. Literatuur  

NCJ: Richtlijn: Kindermishandeling (2016):  

Inleiding. Beschikbaar via: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-

richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=12&rlpag=1604 

Risicofactoren, beschermende factoren en signalen – Aanbevelingen. Beschikbaar 

via: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=12&rlpag=1610  

NJi:  

 Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Ja 4. ‘Heeft uw kind in de 

afgelopen 2 jaar een 

ongeval, vergiftiging of 

verwonding gehad waarvoor 

behandeling nodig was’?  

o ‘Nee’ 

o ‘Ja, één keer’  

o ‘Ja, twee keer of 

vaker’.  

 Vraag 4 ‘Ja, 

twee keer of 

vaker’  

Uitnodigen Jeugdver-

pleegkundige 

of jeugdarts 

10/11-

jarigen 

Ja 4. ‘Heeft uw kind in de 

afgelopen 5 jaar een 

ongeval, vergiftiging of 

verwonding gehad waarvoor 

behandeling nodig was’?  

o ‘Nee’ 

o ‘Ja, één keer’  

o ‘Ja, twee keer of 

vaker’.  

Vraag 4 ‘Ja, 

twee keer of 

vaker’  

Uitnodigen Jeugdver-

pleegkundige 

of jeugdarts 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-
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Jeugdigen (NPM-2010). Beschikbaar via: http://media.leidenuniv.nl/legacy/rapportnpm-
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Klachten en medicijngebruik 

Gezondheidsklachten en medicijngebruik 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie  

Van alle kinderen tussen de 5 en 10 jaar beoordeelt 98% van de ouders de gezondheid van 

hun kind als positief (CBS, 2015). Van kinderen tussen de 10 en 15 jaar beoordeelt 95% 

zijn/haar gezondheid positief.  

 

De volgende tabel is overgenomen uit het rapport ‘Klachten en kwalen bij kinderen in 

Nederland’ van het RIVM (2010) en geeft de prevalentie-ranges bij jonge kinderen 

gebaseerd op de beschikbare jeugdgezondheidsmonitors. NB het RIVM geeft aan (p. 13): 

“Voor een aantal aandoeningen variëren de prevalenties van zelfgerapporteerde klachten 

tussen onderzoeken zo sterk (van enkele tot tientallen procenten) dat de prevalenties in de 

totale kinderpopulatie niet of niet nauwkeurig zijn te schatten.”  

 

Aandoening Totaal % jonge kinderen 

Eczeem 12 -15 

Astma 9 - 11 

Hooikoorts 2 - 5 

Allergie/allergische reactie 11 - 28 

Hoofdpijn/migraine 1 - 10 

Moeheid/zwakte 1 

Slapeloosheid/slaapproblemen 2 – 23 

Depressieve klachten 1 – 28 

Hyperactiviteit 10 – 11 

Buikpijn 3 - 8 

Overgewicht (incl. obesitas) 5 – 19 

Obesitas 1 - 5 

 

Medicijngebruik 
In 2013 (CBS) gebruikte 15% van de kinderen van 4 tot 12 jaar voorgeschreven medicijnen 

in de twee weken voorafgaand aan de enquête. 27% van de kinderen in die leeftijdscategorie 

gebruikte niet-voorgeschreven medicijnen.  

 

Gevolgen / ziektelast 

Kinderen die klachten hebben, ervaren per definitie een bepaalde ziektelast. 

De gevolgen van (langdurig) gebruik van medicijnen, verschillen per medicijn.  

 

Beschikbare behandelingen 

De beschikbare behandelingen verschillen per oorzaak van de klacht. De meest 

voorkomende klachten zijn over het algemeen goed te behandelen. Ter illustratie: allergische 

reacties kunnen worden voorkomen, worden bestreden met medicatie of worden behandeld 

met immunotherapie. Rondom overgewicht zijn verschillende interventies opgenomen in de 

Databank Effectieve Jeugdinterventies, zoals B-Fit, Weet en Beweeg en Lekker Fit!.  
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2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Heeft uw kind regelmatig klachten?  

• Nee 

• Ja 

 

Zo ja, welke klachten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

• Buikpuin 

• Jeuk of huidirritatie 

• Kortademigheid, piepen op de borst, hoesten 

• Vermoeidheid 

• Hoofdpijn 

• Andere klachten, namelijk… 

 

Gebruikt uw kind medicijnen (met of zonder recept)? 

• Nee 

• Ja, welke en waarvoor…  

 

B. 10/11-jarigen 

Heeft uw kind regelmatig klachten?  

• Nee 

• Ja 

 

Zo ja, welke klachten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

• Buikpuin 

• Jeuk of huidirritatie 

• Kortademigheid, piepen op de borst, hoesten 

• Vermoeidheid 

• Hoofdpijn 

• Andere klachten, namelijk… 

 

Gebruikt uw kind medicijnen (met of zonder recept)? 

• Nee 

• Ja, welke en waarvoor…  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er is geen richtlijn over gezondheidsklachten en medicijngebruik.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- In het protocol is enkel opgenomen dat kinderen met (aangeboren) Medische problemen/ 

afwijkingen, zoals: hart- en longafwijkingen, Epilepsie, kinderen met syndroomdiagnoses 

(bijv. Down, Fragiele X, FAS) gezien dienen te worden door de jeugdarts.  

 

Klachten en medicijngebruik wordt in de vragenlijst wel gevraagd:  

 

Bent u tevreden over de (huidige) gezondheid van uw kind? 

0 ja 
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0 nee 

 

Gebruikt uw kind op dit moment medicijnen? 

0 ja 

0 nee 

 

Kennemerland 

- Gezondheidsklachten wordt niet expliciet in het protocol genoemd, maar wel in de 

vragenlijst gevraagd. Wanneer ouders aangeven dat het kind veel verzuimd vanwege 

gezondheidsklachten → onderzoek op indicatie.  

 

Zijn er op dit moment klachten of bijzonderheden over uw kind te vermelden? Bijvoorbeeld 

snel of vaak moe, pijnklachten, klachten met ontlasting of plassen, hoofdpijn, buikpijn, 

somber, moeilijk contact met leeftijdsgenootjes enz.  

Ja / nee 

Zo ja, welke en wanneer 

 

Heeft uw kind het afgelopen jaar meer dan 14 dagen van school verzuimd vanwege 

gezondheidsklachten?  

Ja / nee 

 

Gebruikt uw kind medicijnen?  

Ja / nee 

Zo ja, welke, wanneer en waarvoor 

 

 

GGD Regio Utrecht 

- Wanneer ouders op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt:  

• Heeft uw kind lichamelijke klachten 

• Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. deze klachten? 

• Gebruikt uw kind medicijnen? 

én aangeeft dat kind niet onder behandeling is → Overleggen met jeugdarts 1 week 

 

- Of wanneer ouders bij de vraag: “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke 

problemen, groei, enz.?” aangeeft een vraag over lichamelijke klachten te hebben en/of 

leerkracht geeft hierover iets aan →  Verwijzen naar jeugdarts 1 mnd 

 

Twente  

- Bij de vraag: “Wat vindt u, over het algemeen genomen, van de gezondheid van uw kind? 

 0 Heel goed   

 0 Goed          

 0 Gaat wel 

 0 Niet zo best 

 0 Slecht” 

 

kruisen ouders aan ‘gaat wel’, ‘niet zo best’ of ‘slecht’ → Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige of –jeugdarts 

 

- Of ouders kruisen bij de vraag “Mijn kind heeft lichamelijke klachten. Nee / Ja, nl.” ja aan, 

én geven aan dat het kind hiervoor niet onder behandeling of controle is. → Verwijzen naar 

jeugdarts 
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VGGM 

- Ouders vullen bij één van de volgende drie vragen ‘ja’ in:  

• “Heeft uw kind regelmatig (gezondheids)klachten? Nee / ja. Zo ja, welke klachten 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; buikpijn, hoofdpijn, jeuk of huidirritatie, 

kortademigheid, piepen op de borst, hoesten, vermoeidheid, andere klachten, 

namelijk … 

• “Zo ja, wilt u hierover een gesprek / onderzoek ? Nee / Ja” 

 

• “Gebruikt uw kind medicijnen? Nee / ja, welke en waarvoor” 

 én geven aan dat kind hiervoor niet onder behandeling is → verwijzen naar jeugdarts 1 

maand 

 

- Ouders vullen bij vraag “Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. (lichamelijke) 

klachten?” ´ja´ in → verwijzen naar jeugdarts 1 maand 

 

- Ouders geven bij de vraag: “ Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

waarvoor u een afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, 

lichamelijke klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, 

rug/ houding, zindelijkheid) Nee / ja” aan een vraag over lichamelijke klachten te hebben, 

en/of leerkracht geeft hierover iets aan. → verwijzen naar jeugdarts 1 maand 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Gezondheidsklachten wordt niet expliciet in het protocol genoemd, maar wel in de 

vragenlijst gevraagd. Wanneer ouders aangeven dat het kind veel verzuimd vanwege 

gezondheidsklachten → onderzoek op indicatie.  

 

Zijn er op dit moment klachten of bijzonderheden over uw kind te vermelden? Bijvoorbeeld 

snel of vaak moe, pijnklachten, klachten met ontlasting of plassen, hoofdpijn, buikpijn, 

somber, moeilijk contact met leeftijdsgenootjes enz.  

Ja / nee 

Zo ja, welke en wanneer 

 

Heeft uw kind het afgelopen jaar meer dan 14 dagen van school verzuimd vanwege 

gezondheidsklachten?  

Ja / nee 

 

Gebruikt uw kind medicijnen?  

Ja / nee 

Zo ja, welke, wanneer en waarvoor 

 

GGD Regio Utrecht 

 
Lichamelijke klachten 
Ouders vullen bij vraag 1a en/of 1b ‘ja’ in en 
geven bij vraag 2 aan dat kind niet onder 
behandeling is 

➢ Overleggen met jeugdarts → 1 
week 

Ouders hebben bij vraag 5 een vraag over 
lichamelijke klachten en/of leerkracht geeft 
hierover iets aan. 

➢ Verwijzen naar jeugdarts→ 1 mnd  
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VGGM 

 

Overig  

Lichamelijke klachten  

Ouders vullen bij vraag 2a en/of b en/of c 

´ja´ in en geven bij vraag 2e aan dat kind 

hiervoor niet onder behandeling is  

➢ verwijzen naar jeugdarts 1 maand  

Ouders vullen bij vraag 2d ´ja´ in  ➢ verwijzen naar jeugdarts 1 maand  
Ouders hebben een vraag over lichamelijke 

klachten en/of leerkracht geeft hierover iets 

aan.  

➢ verwijzen naar jeugdarts 1 maand  

1. 

 

Nee Ja Welke? 

a) Heeft uw kind lichamelijke klachten? O O  

 

b) Blijft uw kind regelmatig thuis van 

school i.v.m. deze klachten? 

O O  

c) Gebruikt uw kind medicijnen? 

 

O O  

2. Nee Ja Waarvoor/Welke? 

 

a) Is uw kind onder controle/behandeling 

van: 

   

• Huisarts O O  

• Specialist, bijv. oogarts of KNO arts O O  

• Logopedist, fysio- of ergotherapeut O O  

• Hulpverlener voor psychische 

problemen, bijv. psycholoog, 

jeugdzorg 

O O  

• Andere hulpverlener/specialist O O  

b) Maakt u gebruik van een instantie voor 

opvoedingsondersteuning (Jeugdzorg, 

maatschappelijk werk, 

opvoedingsspreekuur of andere instantie) 

O O  

5. Nee Ja Wat is uw vraag?  

Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over 

eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, 

lichamelijke problemen, zindelijkheid, 

spraakproblemen, ogen, oren, 

zelfvertrouwen, leerproblemen, groei, enz.?  

 

O 

 

O 

 

 

 Nee Ja Eventuele toelichting 

Wilt u hiervoor een uitnodiging voor een 

uitgebreider onderzoek/ gesprek waar u bij 

aanwezig bent? 

O 

 

O 
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1a. Heeft uw kind regelmatig (gezondheids)klachten? 

 nee   ja 

 

Zo ja, welke klachten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

 buikpijn     hoofdpijn 

 

 jeuk of huidirritatie    kortademigheid, piepen op de borst, hoesten 

 

 vermoeidheid    andere klachten, 

namelijk……………………………… 

 

  Zo ja, wilt u hierover een gesprek / onderzoek ? 

    Nee   Ja 

 

 

 b. Gebruikt uw kind medicijnen?  

 nee   ja, welke en waarvoor………………………………………………………… 

 

c. Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. (lichamelijke) klachten? 

  nee  ja  

 

Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarvoor u een 

afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, lichamelijke klachten, 

concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, rug/ houding, 

zindelijkheid)  

  nee   ja 

 

b. Wat is uw vraag?  

   (Als u deze vraag graag zonder u kind erbij wilt bespreken, kunt u dit aangeven 

tijdens het gesprek). 

 

Rivas/Careyn 

 

Wat vindt u, over het algemeen genomen, van de gezondheid van uw kind?  

Heel goed, goed, gaat wel, niet zo best, slecht 

→ Vanaf “gaat wel” zo nodig contact opnemen.  

 

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja / nee 

Zo ja, waarvoor? 

→ Geen actie 

 

GGD Hollands-Midden 

Wat vindt u, over het algemeen genomen, van de gezondheid van uw kind?  

Heel goed, goed, gaat wel, niet zo best, slecht 

 

Heeft uw kind regelmatig last van lichamelijke klachten? 

Nee / Ja, namelijk:  

Buikpijn 

Hoofdpijn 

Jeuk of huidirritatie 
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Kortademigheid, piepen op de borst, hoesten 

Andere klachten, namelijk…. 

 

Is uw kind vaak moe? 

Nee / ja 

 

Blijft uw kind gemiddeld minstens één keer per maand ziek thuis van school? 

Nee / ja 

 

Gebruikt uw kind op dit moment medicijnen? 

Nee / Ja, welke en waarvoor? 

 

→ Bij lichamelijke klachten verwijzing jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

 

  b. Gebruikt uw kind medicijnen?  □ nee □  ja, welke/waarvoor____________ 

 

  c.  Heeft uw kind andere klachten       

 □ nee  □  ja 

  Zo ja, welke? 

____________________________________________________________ 

 

  d.  Heeft uw kind (in het afgelopen jaar) twee keer of vaker klachten  

 gehad van benauwdheid of ‘piepen op de borst’                    

   □ nee     □ ja 

 

  e. Is uw kind snel vermoeid bij inspanning (sneller dan verwacht 

  of dan andere kinderen)?                                      

  □ nee     □ ja 

 

  f.  Heeft uw kind tijdens inspanning wel eens last van wegrakingen 

    (plotseling verlies van bewustzijn)?                               

 □ nee     □ ja 

 

  g.  Heeft uw kind last van hartkloppingen of pijn op de borst?              

 □ nee     □ ja 

 

  h. Is uw kind hiervoor onder behandeling of begeleiding (geweest)?        

  □ nee     □ ja 

 

 

 

12a.  Heeft u vragen waarvoor u graag een afspraak wilt maken met een van onze 

medewerkers (jeugdarts of jeugdverpleegkundige)? Uw vraag kan te maken hebben met 

bijvoorbeeld eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke problemen, 

spraaktaalontwikkeling. 

 □ nee  □ ja, graag toelichten: 

_______________________________________________ 

 

 

→ Lichamelijke klachten: jeugdarts 
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5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 

Heeft uw kind klachten? 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 517 74,6 

ja 176 25,4 

Total 693 100,0 

Missing System 66  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: buikpijn 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 656 93,0 

aangekruist 49 7,0 

Total 705 100,0 

Missing System 54  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: jeuk of huidirritatie 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 680 96,5 

aangekruist 25 3,5 

Total 705 100,0 

Missing System 54  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: kortademigheid 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 685 97,2 

aangekruist 20 2,8 

Total 705 100,0 

Missing System 54  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: vermoeidheid 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 676 95,9 

aangekruist 29 4,1 

Total 705 100,0 

Missing System 54  
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Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: hoofdpijn 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 692 98,2 

aangekruist 13 1,8 

Total 705 100,0 

Missing System 54  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: andere klachten 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 621 88,2 

aangekruist 83 11,8 

Total 704 100,0 

Missing System 55  

 

Gebruikt uw kind medicijnen 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 626 90,7 

ja, welke en waarvoor 64 9,3 

Total 690 100,0 

Missing System 69  

 

Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: lichamelijke problemen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 362 96,8 

aangekruist 12 3,2 

Total 374 100,0 

Missing System 385  

 

B. 10/11-jarigen 

 

Heeft uw kind klachten? 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 542 76,8 

ja 164 23,2 

Total 706 100,0 

Missing System 67  
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Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: buikpijn 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 657 90,4 

aangekruist 70 9,6 

Total 727 100,0 

Missing System 46  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: jeuk of huidirritatie 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 701 96,4 

aangekruist 26 3,6 

Total 727 100,0 

Missing System 46  

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: kortademigheid 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 710 97,7 

aangekruist 17 2,3 

Total 727 100,0 

Missing System 46  

 

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: vermoeidheid 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 706 97,1 

aangekruist 21 2,9 

Total 727 100,0 

Missing System 46  

 

 

Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: hoofdpijn 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 675 92,8 

aangekruist 52 7,2 

Total 727 100,0 

Missing System 46  
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Heeft uw kind regelmatig last van de volgende klachten: andere klachten 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 657 90,4 

aangekruist 70 9,6 

Total 727 100,0 

Missing System 46  

 

Gebruikt uw kind medicijnen 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 617 85,8 

ja, welke en waarvoor 102 14,2 

Total 719 100,0 

Missing System 54  

 

Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: lichamelijke problemen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 394 97,3 

aangekruist 11 2,7 

Total 405 100,0 

Missing System 368  

 

6 Aanbevelingen  

De prevalentie van lichamelijke klachten is hoog. De prevalentie van medicijngebruik is 

hoog (15%). De ziektelast verschilt per klacht, evenals de beschikbare behandelingen.  

De werkgroep besluit lichamelijke klachten mee te nemen, indien de ouder hierover contact 

wil. Ook zien zij verzuim vanwege lichamelijke klachten als selectiecriterium (zie 

schoolverzuim).  

  



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  92 
© 2019 TNO  
 
 

 Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Ja 1a. Heeft uw kind regelmatig 

klachten? 

- Nee (ga naar vraag 2) 

- Ja, mijn kind heeft 

last van: buikpijn, 

jeuk of huidirritatie, 

kortademigheid, 

piepen op de borst, 

hoesten, 

vermoeidheid, 

hoofdpijn, andere 

klachten (meerdere 

kruisjes zetten is 

mogelijk) 

1b. Wilt u hierover een 

gesprek met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige? 

 

3. Heeft uw kind medicijnen? 

- Nee 

- Ja, naam 

medicijn/medicijn is 

voor 

Ouder geeft aan 

een gesprek te 

willen i.v.m. 

klachten of 

Ouder geeft aan 

"lichamelijke 

problemen" te 

willen bespreken. 

 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

10/11-

jarigen 

Ja  1a. Heeft uw kind regelmatig 

klachten? 

- Nee (ga naar vraag 2) 

- Ja, mijn kind heeft 

last van: buikpijn, 

jeuk of huidirritatie, 

kortademigheid, 

piepen op de borst, 

hoesten, 

vermoeidheid, 

hoofdpijn, andere 

klachten (meerdere 

kruisjes zetten is 

mogelijk) 

1b. Wilt u hierover een 

gesprek met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige? 

 

3. Heeft uw kind medicijnen? 

- Nee 

- Ja, naam 

medicijn/medicijn is 

voor 

Ouder geeft aan 

een gesprek te 

willen i.v.m. 

klachten of 

Ouder geeft aan 

"lichamelijke 

problemen" te 

willen bespreken. 

 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

 

 
Vraag 6 is opgenomen voor dossiervorming. 
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6. Is uw kind in de afgelopen 2 jaar bij een huisarts of andere zorgverlener geweest? 

Bijvoorbeeld een oogarts, fysiotherapeut, KNO-arts, logopedist, psycholoog, 

jeugdhulpverlener, alternatieve hulpverlener. 

 Nee 

 Ja, voor: 

U kunt meerdere kruisjes zetten. 

 

 Ogen     

      

 Zorgverlener: 

 Oren 

 

 Zorgverlener: 

 Lengte / gewicht 

 

 Zorgverlener: 

 Bewegen 

 

 Zorgverlener: 

 Spreken en/of taal 

 

 Zorgverlener: 

 Leren en/of lezen 

 

 Zorgverlener: 

 Gedrag, emoties en/of opvoeding 

 

 Zorgverlener: 

 Langdurige ziekte (bijv. diabetes/astma) 

 

 Zorgverlener: 

 Anders: ……………..  Zorgverlener: 
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Leer- en ontwikkelingsproblemen 

Leer- en ontwikkelingsproblematiek  

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie 

Onder leer- en ontwikkelingsproblematiek wordt in deze sectie verstaan: verstandelijke 

beperkingen, autismespectrumstoornis (ASS), aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 

(ADHD) en specifieke leerstoornis. Psychosociale problematiek, communicatiestoornissen 

en hechtingsproblematiek vallen hier niet onder.  

Van de schoolgaande kinderen kampt 3% met ernstige ontwikkelingsproblematiek en 10% 

met minder ernstige ontwikkelingsproblematiek (Flapper, 2003). Volgens de DSM-V is de 

prevalentie van verstandelijke beperkingen ongeveer 1%, ASS 1%, ADHD 5% en specifieke 

leerstoornis 5-10% (American Psychiatric Association, 2014). Dyslexie en dyscalculie zijn 

de twee meest voorkomende leerstoornissen, namelijk bij 2-5% van de bevolking, in twee 

derde van de gevallen in combinatie met elkaar (Ruijssenaars, Minnaert, Ghesquière, 2014).  

Bij een groot deel van de kinderen met leer-en ontwikkelingsproblemen is er sprake van 

meervoudige problematiek. Zo heeft bijvoorbeeld 30-70% van de kinderen met dyslexie ook 

ADHD en 75% van de kinderen met ASS ook een verstandelijke handicap (Prinsen, 

Bruinsma, Oudhof, 2008). 

Gevolgen 

Leerproblemen kunnen aanzienlijke problemen opleveren in het dagelijks functioneren. Veel 

kinderen komen hierdoor in de problemen op school, lopen het risico te blijven zitten (30%) 

en presteren beneden hun niveau (20%), wat later vaak leidt tot een slechte positie op de 

arbeidsmarkt (Flapper, 2003). Naast academische en economische gevolgen, kunnen 

leerproblemen ook negatieve gevolgen hebben voor het sociaal-emotionele welbevinden van 

het kind, zoals verminderde motivatie en zelfwaardering (Ruijssenaars, Minnaert, 

Ghesquière, 2014).  

Ook ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD hebben grote gevolgen voor het welzijn 

en de gezondheid van kinderen. Zo kan ASS o.a. het aangaan en onderhouden van 

vriendschappen belemmeren, het leren op school, het eet- en slaapgedrag, en kan zelfs de 

dagelijkse verzorging zoals haren knippen en tanden poetsen moeilijk maken. ADHD bij 

kinderen hangt ook samen met verminderde schoolprestatie en verhoogt het risico op sociale 

afwijzing, interpersoonlijke conflicten, pesten, gedragsstoornissen en letsel door 

verkeersongelukken of overtredingen (American Psychiatric Association, 2014).  

Effectieve interventies 

In de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut zijn 3 goed 

onderbouwde interventies opgenomen voor kinderen met autisme (dagbehandeling kinderen 

met ASS 3-7; TOM-training) of broertjes en zusjes van kinderen met autisme 

(Brussencursus), 7 interventies voor kinderen met ADHD (Cogmed RM, Een nieuwe koers, 

Programma Alternatieve Denkstrategieën) of ouders van kinderen met ADHD (BPTG, 

groepsmediatietherapie, Incredible Years, Pubers met ADHD) variërend van ‘effectief 

volgens goede aanwijzingen’ tot ‘goed onderbouwd’, 1 goed onderbouwde interventie voor 
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kinderen met dyslexie (Dyslexie de baas!) en 1 goed onderbouwde interventie voor kinderen 

met leerstoornissen in het algemeen (Cogmed RM). Hiernaast zijn er 16 interventies te 

vinden voor kinderen met gedragsproblemen, 5 voor hechtingsproblematiek en 16 voor 

onderwijsachterstanden. 

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

Leer-en ontwikkelingsproblematiek is niet opgenomen in de standaardsignaleringslijst.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er zijn JGZ- richtlijnen beschikbaar voor ASS en ADHD. Omtrent leerproblematiek is er 

geen richtlijn beschikbaar. 

Een vermoeden van ADHD kan ontstaan wanneer een kind druk is, niet kan luisteren of stil 

zitten, impulsief is, de gedachten niet bij het schoolwerk kan houden, vergeetachtig is, 

slechte schoolresultaten behaalt, of bij signalen van ADHD bij de SDQ. Wanneer er een 

vermoeden is ontstaan bij de JGZ-professional, ouders, huisarts, peuterleidsters, leerkrachten 

of de jeugdige zelf, volgt een screening met de ADHD Vragenlijst (AVL). Voor diagnostiek 

kan doorverwezen worden naar kinderarts, huisarts of jeugd-ggz, afhankelijk van de ernst en 

aard van de symptomen.  

Signalen voor ASS zijn: niet lachen naar anderen, niet reageren wanneer hij/zij wordt 

toegesproken, niet brabbelen, geen gebaren zoals wijzen en zwaaien, geen interesse in andere 

mensen, geen functioneel gebruik van woorden, geen woordzinnen maken, verlies van taal of 

sociale vaardigheden op elke leeftijd. Bij een vermoeden van ASS bij de ouders/leerkracht 

en/of de JGZ van kinderen van 4 jaar en ouder, wordt het vermoeden getest aan de hand van 

de ASS alarmsignalen lijst en/of specifieke anamnese. Bij een positieve bevinding volgt een 

ASS specifieke screening met de SCQ, ASV of SRS. Afhankelijk van de uitkomsten wordt 

het kind doorverwezen voor verdere diagnostiek en behandeling.  

 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

In de vragenlijst voor ouders komen de vragen voor: “Maakt u zich zorgen over het gedrag 

of de ontwikkeling van uw kind?” en “Heeft uw kind een gediagnosticeerde leer-, 

ontwikkelings- of gedragsstoornis (zoals ADHD, autisme spectrum stoornis)?”. Verder komt 

de stelling voor: “Mijn kind heeft problemen op school zoals met leren/pesten/sociale 

contacten” (ja/nee).  

Wanneer er aanwijzingen zijn voor gedragsproblemen of wanneer de concentratie van het 

kind zorgen baart op school → verwijzing naar verpleegkundige. Wanneer er vermoeden is 

van ontwikkelingsproblemen/-stoornis zoals: gedragsproblemen in combinatie met 

concentratieproblemen die het kind belemmeren in het functioneren, gedragsproblemen in 

combinatie met leerproblemen, gedrag in combinatie met typische neuromotoriek, dysmorfie 

in combinatie met gedrags- en/of leerproblemen, taal/spraakprobleem in combinatie met 

ander ontwikkelingsprobleem/vragen van school over retardatie, gedragsmatige diagnoses 

(ASS, ADHD, MCDD, etc.) → verwijzen naar arts.  
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Kennemerland 

In de vragenlijst voor ouders komen de vragen voor: “Zijn er op dit moment klachten of 

bijzonderheden over uw kind te melden (bijv. moeilijk contact met leeftijdsgenootjes, enz.) 

en zo ja, welke?” en “Is er nog iets anders dat opvalt in het gedrag of de (emotionele) 

ontwikkeling van uw kind? Zo ja, toelichting…”. Als op de vragenlijst is aangegeven dat er 

vragen zijn t.a.v. gedrag en ontwikkeling →onderzoek op indicatie. In overleg met JGZ team 

wordt bepaald bij welke discipline het kind wordt opgeroepen.  

Wanneer tijdens het gesprek met de leerkracht problematiek wordt aangegeven dat er sprake 

is van gedragsproblemen of leer-en ontwikkelingsproblemen en bekend is dat hulpverlening 

hiervoor nog niet is opgestart → onderzoek op indicatie. Indien het probleem alleen op 

school bekend is, zal school met ouders een plan van aanpak op moeten stellen en JGZ 

daarbij betrekken.  

GGD Regio Utrecht 

Leer- en ontwikkelingsproblematiek wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in 

de vragenlijst.  

Twente  

In de vragenlijst voor ouders komt de vraag voor: “Heeft u nog een vraag waarover u graag 

contact wilt met de Jeugdgezondheidszorg? Zo ja, gaat dit over het gedrag van mijn kind 

(etc.) (incl. toelichting)? In de aandachtspuntenlijst voor leerkrachten komen de onderwerpen 

sociale ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling/werkhouding voor (incl. toelichting).  

Indien ouders en/of leerkracht vragen hebben of indien er tijdens het gesprek met het kind 

zaken opvallen wat betreft gedrag → overleg met team JGZ.  

VGGM 

In de vragenlijst voor ouders komt de vraag voor: “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige waarvoor u een afspraak wilt (bijv. over gedrag, concentratie etc.)?” 

en “Zo ja, wat is uw vraag?” 

Wanneer ouders aangeven vragen te hebben → verwijzen naar jeugdverpleegkundige of 

huisarts 1 mnd. Wanneer tijdens het gesprek met het kind zaken opvallen wat betreft gedrag 

→ overleg met JGZ team.  

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

In de vragenlijst komt de vraag voor “Is er nog iets anders dat opvalt in het gedrag of de 

(emotionele) ontwikkeling van uw kind?” (ja/nee, toelichting). Wanneer ouders aangeven 

vragen te hebben of als er problemen zijn ten aanzien van gedrag en ontwikkeling → 

onderzoek op indicatie. In overleg met JGZ team wordt bepaald bij welke discipline het kind 

wordt opgeroepen.  

Wanneer tijdens het gesprek met de leerkracht problematiek wordt aangegeven dat er sprake 

is van gedragsproblemen of leer-en ontwikkelingsproblemen en bekend is dat hulpverlening 

hiervoor nog niet is opgestart → onderzoek op indicatie. Indien het probleem alleen op 

school bekend is, zal school met ouders een plan van aanpak op moeten stellen en JGZ 

daarbij betrekken.  
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GGD Regio Utrecht 

Leer- en ontwikkelingsproblematiek wordt niet gevraagd in de vragenlijst voor ouders en 

niet specifiek genoemd in het protocol. Wanneer de leerkracht bijzonderheden aangeeft 

m.b.t. gedrag → bespreken met jeugdverpleegkundige.  

VGGM 

In de vragenlijst komt de vraag voor “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige waarvoor u een afspraak wilt? (bijvoorbeeld over … concentratie, 

gedrag, etc.)” (ja/nee, toelichting). Indien ouders en/of leerkrachten vragen hebben → 

bespreken in JGZ team. 

Rivas/Careyn 

In de vragenlijst komt de vraag voor “Heeft u vragen/opmerkingen over de 

gezondheid/ontwikkeling/opvoeding van uw kind?” (ja/nee, toelichting). Indien ouders 

vragen hebben → bellen voor afspraak bij GGH.  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Leer- en ontwikkelingsproblematiek wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in 

de vragenlijst.  

GGD Hollands-Midden 

Leer- en ontwikkelingsproblematiek wordt niet naar gevraagd in de vragenlijst. Wanneer er 

tijdens het gesprek bijzonderheden opvallen → bespreken met jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Bij bekende problematiek (bijv. ADHD) of reeds lopende 

hulpverlening kan jeugdverpleegkundige eventueel met ouders bellen om te horen hoe het 

gaat, en of de hulp als voldoende wordt ervaren, hoe men aankijkt tegen het voortgezet 

onderwijs met deze problematiek. Bij nieuwe problematiek waarbij diagnostiek of 

doorverwijzing naar GGZ nodig is → jeugdarts neemt contact op met de ouders.  

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

Leer-en ontwikkelingsproblematiek is niet opgenomen in de standaardsignaleringslijst.  

6. Aanbeveling selectiecriteria  

Leer- en ontwikkelingsproblemen kunnen het beste worden beoordeeld door de leerkracht. 

Er wordt daarom besloten geen vragen in de oudervragenlijst op te nemen en bij dit thema 

uit te gaan van de leerkracht als informant.  

 Meenemen?  Aanpassing 

standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Ja  Leerkracht geeft 

zorgen aan  

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

10/11-

jarigen 

Ja  Leerkracht geeft 

zorgen aan 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 
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Medische voorgeschiedenis en medische behandelingen 

Medische voorgeschiedenis (onder behandeling zijn, ongelukken, 

opnames in het ziekenhuis) 

 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie  

Het CBS (2014) geeft aan dat in 2013 60% van de kinderen van 4-12 jaar minimaal 1 contact 

met de huisarts gehad heeft. Verder heeft van deze kinderen: 

- 28% minimaal 1 contact met een specialist gehad 

- 6,5% minimaal 1 contact met een fysiotherapeut gehad 

- 3,5% een behandeling bij een alternatief genezer gehad 

- 1,5% een ziekenhuisopname met overnachting gehad 

- 5% een dagopname in het ziekenhuis gehad.  

Langdurige fysieke aandoeningen, zoals astma en chronische bronchitis, kwamen in 2008 

voor bij 1 op de 10 kinderen (CBS, 2008). 
Chronische aandoeningen bij  kinderen van 4 to t 12 jaar, 2001-2007  

 
 

Gevolgen / ziektelast 

Kinderen die klachten hebben die een behandeling vereisen, ervaren per definitie een 

bepaalde ziektelast.  

Ook opgenomen worden in een ziekenhuis is een ingrijpende ervaring voor een kind 

(Stichting Kind en Ziekenhuis, 2016).  

Het hebben van een chronische ziekte of chronische klachten kan gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van leven van kinderen, hun coping, therapietrouw en zelfmanagement.  

 

Beschikbare behandelingen 

Er is geen beschikbare behandeling of interventie voor kinderen die elders onder 

behandeling zijn of in het ziekenhuis opgenomen hebben gelegen. Indien ouders aangeven 

dat het kind chronisch ziek is, een ongeluk gehad heeft of medische klachten heeft waarvoor 

geen behandeling ingezet is, is het van belang na te gaan waarom het kind hier niet voor 

behandeld is. Stichting Kind & Ziekenhuis biedt ondersteunende informatie aan voor ouders 

en ook diverse ziekenhuizen bieden informatie aan voor ouders als hun kind ligt opgenomen 

in het ziekenhuis.  
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 2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

 

3. Is uw kind in de afgelopen 2 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis? 

□ Nee  

□ Ja, vanwege _______________________ 

 

4. Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor 

behandeling nodig was? 

□ Nee   

□ Ja, één keer   

□ Ja, twee keer of vaker 

 

5. Is uw kind in de afgelopen 2 jaar onder behandeling/controle geweest bij een huisarts of 

specialist* voor…? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Ogen  

□ Leren en/of lezen 

□ Oren  

□ Gedrag, emoties en/of opvoeding 

□ Lengte en/of gewicht  

□ Langdurige ziekte (bijv. diabetes/astma) 

□ Bewegen  

□ Spreken en/of taal 

□ Iets anders, namelijk __________________________________ 

□ Mijn kind is niet onder behandeling of controle geweest 

 

Bij welke specialist?* 

* Bijvoorbeeld, KNO-arts, oogarts, fysiotherapeut, logopedist, Bureau Jeugdzorg, 

psycholoog, 

alternatieve hulpverlener 

 

B. 10/11-jarigen 

De vragen zijn bijna hetzelfde voor 10/11-jarigen; nu wordt gevraagd naar de afgelopen 5 

jaar: 

 

3. Is uw kind in de afgelopen 5 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis? 

□ Nee  

□ Ja, vanwege ___________________________ 

 

4. Heeft uw kind in de afgelopen 5 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor 

behandeling nodig was? 

□ Nee  

□ Ja, één keer  

□ Ja, twee keer of vaker 

 

5. Is uw kind in de afgelopen 5 jaar onder behandeling/controle geweest bij een huisarts of 

specialist* voor…? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Ogen  

□ Leren en/of lezen 

□ Oren  

□ Gedrag, emoties en/of opvoeding 
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□ Lengte en/of gewicht  

□ Langdurige ziekte (bijv. diabetes/astma) 

□ Bewegen  

□ Spreken en/of taal 

□ Anders, namelijk __________________________ 

□ Mijn kind is niet onder behandeling of controle geweest 

 

Bij welke specialist?* 

* Bijvoorbeeld, KNO-arts, oogarts, fysiotherapeut, logopedist, Bureau Jeugdzorg, 

psycholoog, 

alternatieve hulpverlener  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er zijn geen richtlijnen beschikbaar voor wanneer een kind elders onder behandeling is, een 

medische voorgeschiedenis heeft of is opgenomen in het ziekenhuis.  

 

4 Bestaande protocollen 

 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost  

Of het kind elders onder behandeling is, een medische voorgeschiedenis heeft of is 

opgenomen in het ziekenhuis wordt niet expliciet genoemd in de besliscriteria. Wel is een 

Prematuur (<32 weken, ook met redelijk geboortegewicht) en (aangeboren) Medische 

problemen/afwijkingen (zoals: Hart- en longafwijkingen, Epilepsie, Kinderen met 

Syndroomdiagnoses (bijv. Down, Fragiele X, FAS)) een problematische echtscheiding reden 

om het kind bij de arts op te roepen. 

In de vragenlijst staat de volgende vraag:  

16. Is uw kind het laatste jaar onder controle, onder behandeling of opgenomen geweest voor 

een ziekte, ongeval of aandoening? (zoals eczeem, astma, buisjes, amandelen, suikerziekte, 

epilepsie, bronchitis, bedplassen, gebroken arm / been) 

 ja 

 nee 

 

 

 
Kennemerland 

Behandeling, medische voorgeschiedenis en opname in het ziekenhuis wordt niet in het 

protocol genoemd.  

De volgende 2 vragen zijn opgenomen in de vragenlijst:  

- Heeft uw kind afgelopen jaar in het ziekenhuis gelegen? (Ja/Nee) Zo ja, waarvoor en 

wanneer? 

- Is uw kind (in de afgelopen 2 jaar) onder behandeling (geweest) bij één of meer 

hulpverleners zoals: huisarts, specialist (o.a. kinderarts, oogarts of KNO arts), 

fysiotherapeut, logopediste, Jeugd Riagg/Lucertis, Bureau Jeugdzorg, 

Schoolbegeleidingsdienst? (Ja/Nee) Zo ja, welke, wanneer en waarvoor? 

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

Toelichting (wanneer, waarom, waar): 
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SDQ VRAGENLIJST: Ouders geven aan 

dat kind onder behandeling is bij 

hulpverlener voor psychische problemen 

(vraag 2a) of dat zij gebruik maken van 

een instantie voor 

opvoedingsondersteuning (vraag 2b) 

➢ Aangeven in dossier 
➢ Bij verhoogde SDQ 11-13 → overleg 

met jeugdverpleegkundige 
➢ Bij verhoogde SDQ 14 of hoger → 

overleg met jeugdarts 
 

VISUS VRAGENLIJST: Ouders geven 

aan dat kind onder behandeling is van 

oogarts 

➢ Aangeven in dossier 
➢ Bij geconstateerde afwijking overleg 

met jeugdarts → 1 week 

GEHOOR VRAGENLIJST: Ouders geven 

aan dat kind onder behandeling is van 

KNO arts 

➢ Aangeven in dossier 
➢ Bij geconstateerde afwijking overleg 

met jeugdarts → 1 week 

SPRAAK/TAAL VRAGENLIJST Ouders 

geven aan dat kind onder behandeling is 

van logopedist 

➢ Aangeven in dossier 
➢ Bij vraag ouders overleg met jeugdarts 
→ 1 week 

Vragenlijst: 

1. Nee Ja Wanneer? Welke? 

 

d) Heeft uw kind een ernstige ziekte gehad? O O   

e) Heeft uw kind een operatie gehad? O O   

f) Heeft uw kind een ongeval gehad? O O   

2. Nee Ja Waarvoor/Welke? 

 

c) Is uw kind onder controle/behandeling 

van: 

   

• Huisarts O O  

• Tandarts O O  

• Specialist, bijv. oogarts of KNO arts O O  

• Logopedist, fysio- of ergotherapeut O O  

• Hulpverlener voor psychische 

problemen, bijv. psycholoog, 

jeugdzorg 

O O  

• Andere hulpverlener/specialist O O  

d) Maakt u gebruik van een instantie voor 

opvoedingsondersteuning (Jeugdzorg, 

maatschappelijk werk, 

opvoedingsspreekuur) 

O O  

 

Twente  

Het protocol omschrijft de volgende actie nadat het volgende is aangegeven door de 

ouders op de gezondheidsvragenlijst: 

2. MEDISCHE ACHTERGROND 

Ouders geven aan dat hun kind lichamelijke 

klachten heeft, maar hiervoor niet onder 

behandeling of controle is. 

➢ Verwijzen naar jeugdarts 

In de gezondheidsvragenlijst zijn de volgende vragen opgenomen: 
2a. Mijn kind heeft ooit … 

 Een ongeval gehad.  

  Nee     Ja, …………………………………………..in het jaar …………………….. 
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 Een opname in het ziekenhuis meegemaakt. 

  Nee     Ja, …………………………………………..in het jaar …………………….. 

 Een ernstige ziekte gehad.   

  Nee     Ja, ………………………………………….in het jaar …………………….. 

2b. Mijn kind gebruikt medicijnen.   Nee  Ja, nl. 
…….....………………………………… 
2c. Mijn kind heeft lichamelijke klachten.  Nee  Ja, nl. 
……..…...……………………………………. 
 

2d. 

 

VGGM 

In het triage protocol staat dat het kind doorverwezen moet worden naar de jeugdarts als 

ouders op de vragenlijst aangeven:  

Lichamelijke klachten  

Ouders vullen bij vraag 2a en/of b en/of c ´ja´ in en 

geven bij vraag 2e aan dat kind hiervoor niet onder  

behandeling is  

verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

Ouders vullen bij vraag 2d ´ja´ in  verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

Ouders hebben een vraag over lichamelijke klachten 

en/of leerkracht geeft hierover iets aan.  

verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

Het gaat om de volgende vragen:  

2a. Is uw kind op dit moment onder behandeling bij een huisarts, specialist, 

fysiotherapeut, alternatieve hulpverlener, maatschappelijk werker, psycholoog?  

 ja nee 

Indien ja, voor wat     bij wie?  

 ogen    ……………………………………. 

 oren   ……………………………………. 

 lengte    ……………………………………. 

 gewicht   ……………………………………. 

 bewegen   ……………………………………. 

 spreken en/of taal   ……………………………………. 

 leren en/of lezen   ……………………………………. 

 gedrag, emoties en/of opvoeding  ……………………………………. 

Mijn kind is op dit moment onder 
behandeling of controle van: 

Reden: 

 Huisarts  

 Specialist (bijv. oogarts / KNO-arts)   

 Fysiotherapeut / Cesar / Mensendieck  

 Diëtist  

 Jeugdzorg  

 Psycholoog / Mediant / Dimence  

 
Alternatieve genezer (bijv. osteopaat) 
  

 

 Logopedist   

 Anders, nl. ……………………………….  
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 langdurige ziekte (bijv. Diabetes /astma)  ……………………………………. 

 anders, namelijk   ……………………………………. 

b.  Bent u tevreden over de hulp die u krijgt?  

 ja    nee, ik heb namelijk nog vragen over ………………………………… 

3.  Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar:  

a. een ernstige ziekte gehad?  nee   ja, namelijk …………………………………. 

b. een opname in het ziekenhuis gehad?  nee   ja, namelijk 

…………………………… 

c. een ongeval of verwonding gehad waarbij behandeling nodig was? 

 nee   ja, namelijk ………………………………………………. 

 

B. 10/11-jarigen 

 

Kennemerland 

Behandeling, medische voorgeschiedenis en opname in het ziekenhuis wordt niet in het 

protocol genoemd.  

De volgende 2 vragen zijn opgenomen in de vragenlijst:  

- Heeft uw kind afgelopen jaar in het ziekenhuis gelegen? (Ja/Nee) Zo ja, waarvoor en 

wanneer? 

- Is uw kind (in de afgelopen 2 jaar) onder behandeling (geweest) bij één of meer 

hulpverleners zoals: huisarts, specialist (o.a. kinderarts, oogarts of KNO arts), 

fysiotherapeut, logopediste, Jeugd Riagg/Lucertis, Bureau Jeugdzorg, 

Schoolbegeleidingsdienst? (Ja/Nee) Zo ja, welke, wanneer en waarvoor? 

 

GGD Regio Utrecht 

In het protocol staat het volgende omschreven: 
Lichamelijke klachten 
Ouders vullen bij vraag 1a en/of 1b ‘ja’ in en 
geven bij vraag 2 aan dat kind niet onder 
behandeling is 

➢ Overleggen met jeugdarts → 1 
week 

Ouders hebben bij vraag 5 een vraag over 
lichamelijke klachten en/of leerkracht geeft 
hierover iets aan. 

➢ Verwijzen naar jeugdarts→ 1 
mnd  

 

Dit gaat om de volgende vragen in de vragenlijst:  

1. 

 

Nee Ja Welke? 

g) Heeft uw kind lichamelijke klachten? O O  

 

h) Blijft uw kind regelmatig thuis van 

school i.v.m. deze klachten? 

O O  

5. Nee Ja Wat is uw vraag?  

Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over 

eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, 

lichamelijke problemen, zindelijkheid, 

spraakproblemen, ogen, oren, 

zelfvertrouwen, leerproblemen, groei, enz.?  

 

O 

 

O 

 

 

 Nee Ja Eventuele toelichting 
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Wilt u hiervoor een uitnodiging voor een 

uitgebreider onderzoek/ gesprek waar u bij 

aanwezig bent? 

O 

 

O 

 

 

 

 

 

 

VGGM 

In het triageprotocol staat dat het kind doorverwezen moet worden naar de jeugdarts als 

ouders op de vragenlijst aangeven:  

Lichamelijke klachten  

Ouders vullen bij vraag 2a en/of b en/of c ´ja´ in en 

geven bij vraag 2e aan dat kind hiervoor niet onder  

behandeling is  

verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

Ouders vullen bij vraag 2d ´ja´ in  verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

Ouders hebben een vraag over lichamelijke klachten 

en/of leerkracht geeft hierover iets aan.  

verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

 

Het gaat om de volgende vragen:  

2a. Is uw kind op dit moment onder behandeling bij een huisarts, specialist, 

fysiotherapeut, alternatieve hulpverlener, maatschappelijk werker, psycholoog?  ja

  Nee 

Indien ja, voor wat     bij wie?  

 ogen    ……………………………………. 

 oren   ……………………………………. 

 lengte    ……………………………………. 

 gewicht   ……………………………………. 

 bewegen   ……………………………………. 

 spreken en/of taal   ……………………………………. 

 leren en/of lezen   ……………………………………. 

 gedrag, emoties en/of opvoeding  ……………………………………. 

 langdurige ziekte (bijv. Diabetes /astma)  ……………………………………. 

 anders, namelijk   ……………………………………. 

b.  Bent u tevreden over de hulp die u krijgt?  

 ja    nee, ik heb namelijk nog vragen over ………………………………… 

3.  Heeft uw kind in de afgelopen 5 jaar:  

a. een ernstige ziekte gehad?  nee   ja, namelijk ……………………………………. 

b. een opname in het ziekenhuis gehad?  nee   ja, namelijk 

……………………………. 

c. een ongeval of verwonding gehad waarbij behandeling nodig was?  

 nee   ja, namelijk ………………………………………………. 

 

Rivas/Careyn 

In het protocol staat:  

- Vraag 2. O.b.v. huisarts enz. In principe geen contact, tenzij twijfel.  

- Vraag 3. Opname zkh. Geen actie.  
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In de vragenlijst staat:  

2. Is uw kind op dit moment onder behandeling of controle van de huisarts, specialist of 

hulpverlener? Ja Nee. Zo ja, bij wie en waarvoor:  

3. wel eens opgenomen geweest in het ziekenhuis? Ja Nee. Zo ja, wanneer en waarvoor: 

 

GGD Hollands-Midden 

In de vragenlijst zijn de volgende vragen opgenomen: 

- Heeft uw kind sinds groep 2 een ongeval gehad? Ja Nee. Zo ja, soort ongeval: …. 

- Is uw kind sinds groep 2 onder behandeling of controle (geweest) ivm ziekte of ander 

probleem? Denk hierbij aan bijvoorbeeld huisarts, specialist, fysiotherapeut, logopedist, 

diëtist, alternatieve behandelaar, MEE, GGZ, orthopedagoog, JGT, sociaal team of anderen? 

Ja, namelijk voor …. Nee 

- Is uw kind sinds groep 2 één of meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis? Nee Ja, 

reden opname: ….. bij welke soort specialist? …….. 

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Het triageprotocol taakdifferentiatie verpleegkundige en arts geeft aan bij “Chronische 

ziekte” kind: 30 minuten bij arts. 

2a. Heeft uw kind 

 een ernstige ziekte gehad   □ nee  ............................. □  ja, welke/wanneer: 

____________________ 

 een ongeval gehad    □ nee  ............................. □  ja, welke/wanneer: 

____________________ 

 een operatie gehad    □ nee  ............................. □  ja, welke/wanneer: 

____________________ 

  b. Gebruikt uw kind medicijnen?  □ nee □  ja, 

welke/waarvoor_______________________ 

  c.  Heeft uw kind andere klachten  □ nee □  ja

 Zo ja, welke? ___________________________________ 

   Is uw kind voor deze klachten onder behandeling? □ nee   □ ja Zo ja, bij wie? 

____________ 

  d.  Heeft uw kind (in het afgelopen jaar) twee keer of vaker klachten  

 gehad van benauwdheid of ‘piepen op de borst’                     □ nee     □ ja 

  e. Is uw kind snel vermoeid bij inspanning (sneller dan verwacht 

  of dan andere kinderen)?                                      □ nee     □ ja 

  f.  Heeft uw kind tijdens inspanning wel eens last van wegrakingen 

    (plotseling verlies van bewustzijn)?                               □ nee     □ ja 

  g.  Heeft uw kind last van hartkloppingen of pijn op de borst?              □ nee     □ ja 

  h. Is uw kind hiervoor onder behandeling of begeleiding (geweest)?         □ nee     □ ja 

3a. Is uw kind op dit moment onder behandeling/controle van 

 □ huisarts      waarvoor:  __________________________ 

 □ specialist (bijv. oogarts, kinderarts) waarvoor:  __________________________ 

 □ hulpverlener voor psychische problemen (bijv. jeugdzorg, psycholoog, psychiater, 

maatschappelijk werk)    waarvoor: 
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  □ fysiotherapeut/cesar/mensendieck waarvoor:

   

 □ alternatieve genezer    waarvoor:  __________________________ 

 □ logopedist      waarvoor:  __________________________ 

 □ anders, nl. ___________________ waarvoor:  __________________________ 

 b. Maakt u gebruik van een instantie voor opvoedondersteuning (bijv. Jeugdzorg, 

maatschappelijk 

werk, centrum jeugd en gezin)?    □ nee   □ ja, welke: 

________________________________ 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 

Mijn kind is niet onder behandeling of controle geweest 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 336 48,1 

aangekruist 362 51,9 

Total 698 100,0 

Missing System 61  

 

Is uw kind in de afgelopen 2 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 329 87,5 

ja, vanwege: 47 12,5 

Total 376 100,0 

Missing System 383  

 

Heeft uw kind in de afgelopen 2 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor behandeling nodig was 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 326 86,2 

ja, één keer 46 12,3 

ja, twee keer 6 1,6 

Total 378 100,0 

Missing System 381  
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Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: ogen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 621 88.8 

aangekruist 78 11,2 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: oren 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 599 85,7 

aangekruist 100 14,3 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: lengte en/of gewicht 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 691 98,9 

aangekruist 8 1,1 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: bewegen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 666 95,3 

aangekruist 33 4,7 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: leren en/of lezen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 696 99,6 

aangekruist 3 ,4 

Total 699 100,0 

Missing System 60  
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Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: gedrag, emoties en/of 

opvoeding 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 681 97,6 

aangekruist 17 2,4 

Total 698 100,0 

Missing System 61  

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: langdurige ziekte 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 684 97,9 

aangekruist 15 2,1 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: spreken en/of taal 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 625 89,4 

aangekruist 74 10,6 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

Is uw kind de afgelopen 2 jaar onder behandeling geweest voor: iets anders 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 588 84,1 

aangekruist 111 15,9 

Total 699 100,0 

Missing System 60  

 

 

B. 10/11-jarigen 

 

Mijn kind is niet onder behandeling of controle geweest 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 129 65,5 

aangekruist 68 34,5 

Total 197 100,0 

Missing System 576  
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Is uw kind in de afgelopen 5 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 337 81,6 

ja, vanwege: 76 18,4 

Total 413 100,0 

Missing System 360  

 

Heeft uw kind in de afgelopen 5 jaar een ongeval, vergiftiging of verwonding gehad 

waarvoor behandeling nodig was 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 341 83,2 

ja, één keer 54 13,2 

ja, twee keer 15 3,7 

Total 410 100,0 

Missing System 363  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: ogen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 322 78,2 

aangekruist 90 21,8 

Total 412 100,0 

Missing System 361  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: oren 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 371 90,0 

aangekruist 41 10,0 

Total 412 100,0 

Missing System 361  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: lengte en/of gewicht 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 393 95,4 

aangekruist 19 4,6 

Total 412 100,0 

Missing System 361  
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Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: bewegen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 388 94,2 

aangekruist 24 5,8 

Total 412 100,0 

Missing System 361  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: leren en/of lezen 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 379 92,0 

aangekruist 33 8,0 

Total 412 100,0 

Missing System 361  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: gedrag, emoties en/of 

opvoeding 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 373 90,5 

aangekruist 39 9,5 

Total 412 100,0 

Missing System 361  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: langdurige ziekte 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 401 97,3 

aangekruist 11 2,7 

Total 412 100,0 

Missing System 361  

 

Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: spreken en/of taal 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 380 92,2 

aangekruist 32 7,8 

Total 412 100,0 

Missing System 361  
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Is uw kind de afgelopen 5 jaar onder behandeling geweest voor: iets anders 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 337 82,2 

aangekruist 73 17,8 

Total 410 100,0 

Missing System 363  

 

 

6 Aanbevelingen  

De jaarprevalentie van contact met de huisarts is hoog (60%); contact met de specialist idem 

(28%), ziekenhuisopname is laag (5 – 7%). De ziektelast is hoog.  

De werkgroep is van mening dat onder behandeling zijn (geweest) geen selectiecriterum is – 

het probleem is waarschijnlijk immers verholpen of een deskundige is betrokken. Dit is 

anders als ouders ontevredenheid zijn over de ontvangen hulp of hier vragen over hebben, 

omdat de JGZ hierop kan interveniëren.  
 

 

 Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Medische 

voorgeschiedenis 

niet, maar 

tevredenheid over 

behandeling/hulp 

wel  

Bent u tevreden over de 

hulp die u krijgt? (ja / nee, 

ik heb namelijk nog vragen 

over…)  

Ouder heeft 

vragen over 

behandeling/ 

hulp die het kind 

krijgt 

 

Telefonisch 

contact 

10/11-

jarigen 

Medische 

voorgeschiedenis 

niet, maar 

tevredenheid over 

behandeling/hulp 

wel 

Bent u tevreden over de 

hulp die u krijgt? (ja / nee, 

ik heb namelijk nog vragen 

over…)  

Ouder heeft 

vragen over 

behandeling/ 

hulp die het kind 

krijgt 

 

Telefonisch 

contact 
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Meeroken 

Meeroken 
 

1. Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie 

Uit de factsheet meeroken van het Trimbosinstituut blijkt dat in 2014 in 18% van de gezinnen 

waarvan het jongste kind tussen de vier en twaalf jaar is binnenshuis werd gerookt.  

 

Ziektelast 

In de folder van Stivoro is het volgende opgenomen over de negatieve effecten van meeroken 

bij kinderen: “Kinderen die blootgesteld worden aan omgevingsrook ademen dezelfde giftige 

en kankerverwekkende stoffen in als rokers. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de 

negatieve gezondheidseffecten van meeroken omdat hun ademhalingssysteem, 

immuunsysteem en zenuwstelsel nog in ontwikkeling zijn. Daar komt bij dat kinderen meer 

van de schadelijke stoffen in tabaksrook opnemen dan volwassenen. (…) Uit vele onderzoeken 

blijkt dat meeroken door kinderen/ jongeren een verhoogd risico geeft op het ontstaan van de 

volgende gezondheidsproblemen:  

• Middenoorontsteking  

• Infecties van de lage luchtwegen  

• Astma en symptomen van het ademhalingssysteem 

• Verminderde longfunctie  

• Meningitis  

• Lange termijn risico’s: kanker, long- en hartaandoeningen” 

 

Effectieve interventies 

In de databank Effectieve Jeugdinterventies zijn geen interventies te vinden om meeroken van 

kinderen in de basisschoolleeftijd tegen te gaan. De interventie Rookvrij opgroeien (Roken? 

Niet waar de kleine bij is!) is wel opgenomen in de Databank, maar richt zich op ouders van 

kinderen onder de 4 jaar.  

 Het Trimbosinstituut biedt de interventie “Rookvrije ouders” aan.  

 

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

• Wordt er bij u in huis wel eens gerookt? 

o Antwoordmogelijkheden: Nee, Ja.  

 
B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

• Wordt er bij u in huis wel eens gerookt? 

o Antwoordmogelijkheden: Nee, Ja.  

 

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er zijn geen richtlijnen omtrent meeroken beschikbaar.  

Het Trimbosinstituut adviseert ouders nóóit te roken in het bijzijn van kinderen.  

  

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/factsheet_meeroken_trimbos-instituut_2015.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/447562e0-b466-4c76-bb95-840329af29f2.pdf
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4. Bestaande protocollen 

 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken.  

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing. 

 

Kennemerland 

Protocol:  

In het protocol is niets opgenomen over meeroken.  

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken.  

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing. 

 

Twente 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken. 

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

VGGM: 

Protocol:  

In het protocol iets niets meegenomen over meeroken.  

 

Vragenlijst:  

Niet van toepassing.  

  

B. 10/11-jarigen 

 

Kennemerland 

Protocol:  

In het protocol is niets opgenomen over meeroken.  

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 
GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken.  
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Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

VGGM 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken. 

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

Rivas/Careyn 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken. 

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken. 

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

GGD Holland Midden  

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over meeroken. 

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 
Wordt bij u thuis wel eens gerookt 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 354 94,1 

ja 22 5,9 

Total 376 100,0 

Missing System 383  

B. 10/11-jarigen 
Wordt bij u thuis wel eens gerookt 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 370 90,0 

ja 41 10,0 

Total 411 100,0 

Missing System 362  
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6. Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van binnenshuis roken in gezinnen met kinderen is hoog (18%). De ziektelast 

is aanzienlijk. Er is één interventie beschikbaar voor ouders, rondom stoppen met roken zijn 

meer interventies beschikbaar.  

De werkgroep is van mening dat ouders tegenwoordig op de hoogte zijn van hoe schadelijk 

binnen roken voor kinderen is, dus dat meeroken als selectiecriterium geen effect heeft.  

 
 Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Nee    

10/11-

jarigen 

Nee    

 

 
 

7. Literatuur  

 

https://assets.trimbos.nl/docs/447562e0-b466-4c76-bb95-840329af29f2.pdf 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/factsheet_meeroken_trimbos-

instituut_2015.pdf 

 

  

https://assets.trimbos.nl/docs/447562e0-b466-4c76-bb95-840329af29f2.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/factsheet_meeroken_trimbos-instituut_2015.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/factsheet_meeroken_trimbos-instituut_2015.pdf
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Meisjesbesnijdenis 

Meisjesbesnijdenis 

 
1. Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Meisjesbesnijdenis is de gedeeltelijke of volledige verwijdering of elke andere beschadiging 

van de vrouwelijke genitaliën zonder medische noodzaak. Er worden verschillende termen 

gebruikt voor het besnijden van meisjes. Tegenwoordig wordt vaak de term vrouwelijke 

genitale verminking (vgv) gebruikt omdat de Nederlandse overheid, net als de WHO, van 

mening is dat er sprake is van verminking. Door gebruik te maken van de term vrouwelijke 

genitale verminking wil de overheid laten zien dat het om een ontoelaatbare handelswijze 

gaat (NCJ, 2016).  

Meisjesbesnijdenis komt in Nederland voor bij migranten die afkomstig zijn uit landen waar 

meisjesbesnijdenis wordt gepraktiseerd. Geschat wordt dat ruim 27.000 vrouwen die in 

Nederland wonen besneden zijn. Van deze 27.000 vrouwen is 14% jonger dan 19 jaar. 

Jaarlijks lopen 40 tot 50 meisjes die in Nederland wonen reëel risico om besneden te worden. 

Meisjesbesnijdenis vindt meestal plaatst op de leeftijd van 4 tot 12 jaar (NJi, 2017). 

Gevolgen 

Meisjesbesnijdenis heeft lichamelijke, psychische en seksuele gevolgen. De kans op deze 

gevolgen is groot, zowel direct na de ingreep als op de lange termijn. Voorbeelden van 

lichamelijke gevolgen tijdens en direct na de ingreep zijn extreme pijn, overmatig 

bloedverlies, kans op infecties, shock en overlijden. Lichamelijke gevolgen op de lange 

termijn zijn menstruatieklachten, chronische pijn in de onderbuik, littekenvorming en 

moeizame bevalling. Psychosociale en seksuele gevolgen zijn angst en depressie, 

posttraumatische stress, angst voor seksualiteit en negatieve invloed op de 

seksualiteitsbeleving en lichamelijke seksuele respons van vrouwen (Pharos, 2016).  

2. Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

Er komen geen vragen over meisjesbesnijdenis voor in de signaleringslijst voor 5/6-jarigen.  

B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

Er komen geen vragen over meisjesbesnijdenis voor in de signaleringslijst voor 10/11-

jarigen.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Meisjesbesnijdenis is de gedeeltelijke of volledige verwijdering of elke andere beschadiging 

van de vrouwelijke genitaliën zonder medische noodzaak (NCJ, 2016).  

De WHO onderscheidt vier vormen van meisjesbesnijdenis (NCJ, 2016): 

1. Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid 

2. Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of 

zonder verwijdering van de grote schaamlippen 
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3. Vernauwing van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de 

kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de 

clitoris 

4. Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-

medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden 

 

4. Bestaande protocollen 

Brabant Zuid-Oost 

Protocol  

Het protocol van Brabant Zuid-Oost geeft aan dat er een verwijzing zal zijn naar een 

verpleegkundige wanneer er een risico is op meisjesbesnijdenis.  

Vragenlijst 

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van Brabant Zuid-Oost 

Kennemerland 

Protocol  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van Kennemerland. 

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van Kennemerland. 

VGGM 

Protocol  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van VGGM.  

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van VGGM. 

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van GGD Regio Utrecht.  

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Utrecht. 

GGD Regio Twente 

Protocol  

Het protocol van Twente geeft aan dat er een verwijzing zal zijn naar een 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige indien er sprake is van meisjesbesnijdenis.  

Vragenlijst 

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Twente 
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B. 10/11-jarigen: 

Gooi- en Vechtstreek 

Protocol  

Indien er sprake is van meisjesbesnijdenis zal er een doorverwijzing zijn naar een jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige.  

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van Gooi- en Vechtstreek.  

Kennemerland 

Protocol  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van Kennemerland. 

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van Kennemerland.  

VGGM 

Protocol 

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van VGGM.  

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van VGGM.  

GGD Hollands Midden 

Protocol  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van GGD Hollands Midden. 

Vragenlijst 

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van GGD Hollands Midden.  

Rivas 

Protocol  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in het protocol van Rivas.  

Vragenlijst 

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van Rivas.  

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

In het protocol van GGD Regio Utrecht staat dat een risico op meisjesbesnijdenis een 

taaktrigger is voor het team. Een gesprek moet opgeroepen worden op basis van wat er 
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binnen het team is afgesproken. Dit kan een gesprek zijn met een jeugdarts of een 

jeugdverpleegkundige.  

Vragenlijst  

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Utrecht.  

GGD Regio Twente 

Protocol  

Het protocol van Twente geeft aan dat er een verwijzing zal zijn naar een 

jeugdarts/jeugdverpleegkundige indien er sprake is van meisjesbesnijdenis.  

Vragenlijst 

Meisjesbesnijdenis komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Twente.  

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

Meisjesbesnijdenis wordt niet gevraagd in de standaard signaleringslijst 

Aanbeveling selectiecriteria  

De ziektelast van meisjesbesnijdenis is erg hoog. Zowel direct na de besnijdenis als op de 

lange termijn heeft de besnijdenis ernstige gevolgen. Daarom dienen deze kinderen bij de 

contactmomenten van 5-6 en 10-11 jarigen gezien te worden door een jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige.  

 

 

7. Literatuur  
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 Meenemen?  Aanpassing 

standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline  

5/6-

jarigen 

Ja Dossierinformatie  In dossier 

vastgelegd dat er 

sprake is van 

meisjesbesnijdenis 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige  

10/11-

jarigen 

Ja Dossierinformatie In dossier 

vastgelegd dat er 

sprake is van 

meisjesbesnijdenis 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige  
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Mondgezondheid 

Mondgezondheid 
 

 

1. Korte beschrijving: adviezen/normen, prevalentie, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie 

In 2011 had 41% van de vijfjarigen geen gaaf melkgebit en had 27% van de 11-jarigen geen 

gaaf gebit (Schuller et al., 2013). Geen gaaf gebit hebben betekent dat deze kinderen last 

hebben van cariës. Uit gegevens van het CBS blijkt dat 95.6% van de kinderen tussen de vier 

en twaalf jaar minstens één keer per jaar naar de tandarts gaat.  

 

Ziektelast 

“Cariës heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van een kind, wat zich kan uiten 

in 

orale pijn, infecties, schoolverzuim, problemen met kauwen, maag- en darmproblemen, 

verslechterde ontwikkeling van de spraak, een laag zelfbeeld en/of problemen in sociaal 

functioneren.” (Verlinden et al., 2012)  

 

Effectieve interventies 

In de databank Effectieve Jeugdinterventies is de interventie Trammelant in Tandenland 

opgenomen. Deze interventie richt zich op gezonde mondgezondheidsgewoonten en afname 

van cariës bij kinderen tussen de vier en acht jaar en is goed onderbouwd.  

 

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

 

Vragen over mondzorg in standaardsignaleringslijst:  

• Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiënist? (niet 

orthodontist of beugelarts) 

o  Antwoordmogelijkheden: nooit, niet elk jaar, een keer per jaar, twee keer per 

jaar of vaker  

• Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

o Antwoordmogelijkheden: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, nooit 

• Op welk moment poetst een ouder/verzorger de tanden van het kind na? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

o Antwoordmogelijkheden: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, nooit 

 
B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

 
Vragen over mondzorg in standaardsignaleringslijst:  

• Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiënist? (niet 

orthodontist of beugelarts) 

o  Antwoordmogelijkheden: nooit, niet elk jaar, een keer per jaar, twee keer per 

jaar of vaker  

• Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

o Antwoordmogelijkheden: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, nooit 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81178NED&D1=0-2%2c12-14%2c25-27%2c41%2c46%2c53&D2=a&D3=a&D4=0&D5=l&HD=130701-1102&HDR=G4%2cG3%2cT&STB=G1%2cG2
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• Op welk moment poetst een ouder/verzorger de tanden van het kind na? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

o Antwoordmogelijkheden: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, nooit 

 

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er zijn geen JGZ-richtlijnen omtrent mondgezondheid. Wel zijn er normen bekend.  

Het basisadvies cariëspreventie voor kinderen van 5 jaar en ouder van het Ivoren Kruis luidt 

als volgt:  

• Mondhygiëne: 

o Poets de tanden en kiezen twee keer per dag gedurende (minimaal) twee 

minuten met een fluoridehoudende tandpasta.  

o Geadviseerd wordt om de tanden van kinderen tot ongeveer tien jaar (’s 

avonds) na te poetsen.  

• Fluoride: 

o Gebruik een tandpasta met een fluoridegehalte tussen de 1000 en 1500 ppm. 

• Voeding: 

o Beperk het aantal eet- en drinkmomenten tot zeven per dag.  

o Eet en drink een uur voor het tandenpoetsen geen zure producten.  

o Eet of drink niets meer na het laatste tandenpoetsmoment van de dag.  

Wat betreft tandarts bezoek raadt het NIGZ aan dat kinderen één tot twee keer per jaar voor 

controle bij de tandarts komen. De precieze frequentie bepaalt de tandarts.  

Bronnen: Ivoren Kruis en Tjalsma-Smit (2005). 

 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen ten aanzien van mondzorg.  

 

Vragenlijst: 

• Gaat uw kind naar de tandarts? 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

• Poetst uw kind zijn/haar tanden?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

 

Kennemerland 

Protocol:  

In het protocol is niets aangegeven over mondzorg.  

 

Vragenlijst: 

• Mijn gaat minimaal een keer per jaar voor controle naar de tandarts. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over mondzorg.  

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

Twente 
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Protocol: 

Als ouders aangeven dat dat hun kind niet minstens 1x per jaar voor controle naar de 

tandjeugdarts gaat en/of minder dan twee keer per dag poetst en/of het gebit niet wordt 

nagepoetst, dan neemt de doktersassistente contact op met de ouders. Eventueel wordt 

doorverwezen naar de jeugdtandverzorging of wordt een Poetskaart toegestuurd.  

 

Vragenlijst: 

•  

a.  Mijn kind poetst zijn/haar tanden 

 Nooit 
 Niet elke dag 
 1 x per dag 
 2 x per dag of vaker 

b.  Het gebit van mijn kind wordt nagepoetst 
 Ja  
 Nee 

c.   Mijn kind gaat voor controle naar de tandarts 

 Nooit 
 Wel eens 
 1 x per jaar 
 2 x per jaar of vaker 

 
  
VGGM: 

Protocol:  

Als ouders aangeven dat het kind niet minstens één keer per jaar naar de tandarts gaat en/of 

minder dan twee keer per dag poetst, wordt de folder “mondverzorging” meegegeven.  

 

Vragenlijst:  

• Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiënist?  

o Antwoordmogelijkheden: twee keer per jaar of vaker, één keer per jaar, niet 

elk jaar, niet.  

• Hoe vaak per dag poetst uw kind zijn/haar tanden? 

o Antwoordmogelijkheden: twee keer per dag of vaker, één keer per dag, niet 

elke dag, nooit.  

• Heeft uw kind wel eens een gaatje in het gebit gehad?  

o Antwoordmogelijkheden: Nee, ja.  

 

B. 10/11-jarigen 

 

Kennemerland 

Protocol:  

In het protocol is niets aangegeven over mondzorg.  

 

Vragenlijst: 

• Mijn gaat minimaal een keer per jaar voor controle naar de tandarts. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

In het protocol is niets opgenomen over mondzorg.  

 

Vragenlijst: 

Niet van toepassing.  

 

VGGM 
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Protocol: 

Als ouders aangeven dat het kind niet minstens één keer per jaar naar de tandarts gaat en/of 

minder dan twee keer per dag poetst, wordt de folder “mondverzorging” meegegeven.  

 

Vragenlijst: 

• Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiënist?  

o Antwoordmogelijkheden: twee keer per jaar of vaker, één keer per jaar, niet 

elk jaar, niet.  

• Hoe vaak per dag poetst uw kind zijn/haar tanden? 

o Antwoordmogelijkheden: twee keer per dag of vaker, één keer per dag, niet 

elke dag, nooit.  

• Heeft uw kind wel eens een gaatje in het gebit gehad?  

o Antwoordmogelijkheden: Nee, ja.  

 

Rivas/ Careyn 

 Protocol: 

Als ouders aangeven nooit naar de tandarts te gaan, wordt advies aangegeven op de 

uitslagenbrief. Als ouders aangeven niet elke dag te poetsen, wordt advisering op de 

uitslagenbrief aangegeven. Als het totaalbeeld (eten, verzorging, e.d.) twijfelachtig is, worden 

de ouders gebeld.  

 

Vragenlijst: 

• Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiëniste (niet 

orthodontist of beugeltandarts)? 

o Antwoordmogelijkheden: Nooit, niet elk jaar, één keer per jaar, twee keer per 

jaar over vaker.  

• Hoe vaak poetst uw kind zijn/haar tanden?  

o Antwoordmogelijkheden: Nooit, niet elke dag, één keer per dag, twee keer 

per dag of vaker.  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Protocol: 

Als het kind niet of minder dan een keer per jaar naar de tandarts gaat en/of als het kind 

minder dan twee keer per dag poetst, wordt de folder “tandzorg” meegegeven en wordt dit 

geregistreerd in het dossier. Bovendien kan slechte mondverzorging (in combinatie met 

andere factoren) een reden zijn om het kind na te bespreken in het JGZ-team. 

 

Vragenlijst: 

• Gaat uw kind 2 keer per jaar naar de tandarts?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

• Poetst uw kind 2 keer per dag zijn tanden gedurende twee minuten?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

• Gebruikt uw kind fluoridehoudende tandpasta?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja, nee.  

 

GGD Holland Midden  

Vragenlijst:  

• Hoe vaak per dag poetst uw kind het gebit?  

o Antwoordmogelijkheden: nooit, niet elke dag, één keer per dag, twee keer per 

dag of vaker 

• Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar de tandarts of mondhygiënist (niet 

orthodontist)? 
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o Antwoordmogelijkheden: niet , wel eens, één keer per jaar, twee keer per 

jaar of vaker 

 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 
 
Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar tandarts of mondhygiënist 

 Frequency Valid Percent 

Valid nooit 2 ,5 

niet elk jaar 7 1,9 

één keer per jaar 51 13,6 

twee keer per jaar of vaker 316 84,0 

Total 376 100,0 

Missing System 383  
 
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf: 's ochtends 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 94 24,9 

aangekruist 283 75,1 

Total 377 100,0 

Missing System 382  
 
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf: 's Middags 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 368 97,6 

aangekruist 9 2,4 

Total 377 100,0 

Missing System 382  
 
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf? 's Avonds 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 85 22,5 

aangekruist 292 77,5 

Total 377 100,0 

Missing System 382  
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Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf? 'nooit 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 341 90,5 

aangekruist 36 9,5 

Total 377 100,0 

Missing System 382  
 
 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? 's Ochtends 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 150 39,9 

aangekruist 226 60,1 

Total 376 100,0 

Missing System 383  
 
 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? 's Middags 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 365 97,1 

aangekruist 11 2,9 

Total 376 100,0 

Missing System 383  
 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? 's Avonds 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 45 12,0 

aangekruist 331 88,0 

Total 376 100,0 

Missing System 383  
 
 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? Nooit 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 357 94,9 

aangekruist 19 5,1 

Total 376 100,0 

Missing System 383  
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B. 10/11-jarigen 
Hoe vaak gaat uw kind voor controle naar tandarts of mondhygiënist 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet elk jaar 2 ,5 

één keer per jaar 39 9,5 

twee keer per jaar of vaker 369 90,0 

Total 410 100,0 

Missing System 363  
 
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf: 's ochtends 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 41 10,0 

aangekruist 370 90,0 

Total 411 100,0 

Missing System 362  
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf: 's Middags 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 404 98,3 

aangekruist 7 1,7 

Total 411 100,0 

Missing System 362  
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf? 's Avonds 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 42 10,2 

aangekruist 369 89,8 

Total 411 100,0 

Missing System 362  
 
Op welk moment poetst uw kind zijn/haar tanden zelf? 'nooit 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 408 99,3 

aangekruist 3 ,7 

Total 411 100,0 

Missing System 362  
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Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? 's Ochtends 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 162 85,3 

aangekruist 28 14,7 

Total 190 100,0 

Missing System 583  
 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? 's Middags 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 188 98,9 

aangekruist 2 1,1 

Total 190 100,0 

Missing System 583  

Total 773  

 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? 's Avonds 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 108 56,8 

aangekruist 82 43,2 

Total 190 100,0 

Missing System 583  

 
Op welk moment poetst een ouder / verzorger de tanden van uw kind (na)? Nooit 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 97 51,1 

aangekruist 93 48,9 

Total 190 100,0 

Missing System 583  
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6. Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van cariës bij kinderen is hoog, evenals de ziektelast. Er zijn behandelingen 

beschikbaar. De vragen over het aantal keer (na)poetsen zijn volgens de werkgroep 

verwarrend en worden bovendien veelal sociaal wenselijk ingevuld. Er wordt besloten deze 

vraag te verwijderen en enkel uit te gaan van het aantal keer per jaar dat het kind naar de 

tandarts/mondhygiënist gaat.  

 

 
 Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Ja Hoe vaak gaat uw kind voor 

controle naar de tandarts of 

mondhygiënist? 

- Nooit 

- Niet elk jaar  

- 1 keer per jaar 

- 2 keer per jaar of 

vaker 

Kind gaat nooit of  

niet elk jaar naar 

tandarts/ mondhygiënist  

 

Bellen 

10/11-

jarigen 

Ja Hoe vaak gaat uw kind voor 

controle naar de tandarts of 

mondhygiënist? 

- Nooit 

- Niet elk jaar  

- 1 keer per jaar 

2 keer per jaar of vaker 

Kind gaat nooit of  

niet elk jaar naar 

tandarts/ mondhygiënist  

 

Bellen 
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Opvoeden 

Opvoeden 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 
Prevalentie van opvoedproblemen en opvoedvragen  

Deze informatie komt uit de JGZ-richtlijn Opvoedondersteuning (NJi & TNO, 2013, p.16): 

“Vanuit hun professionele perspectief zien JGZ-professionals bij 10% van de ouders lichte 

opvoedproblemen, bij 4% matige opvoedproblemen en bij 1% zware opvoedproblemen. Bij 

85% van de ouders hebben ze geen opvoedproblemen waargenomen (Zeijl c.s., 2005).”  

 

Gevolgen / ziektelast 

De gevolgen van opvoedproblemen verschillen naar ernst- en aard van de problematiek. 

Naar de gevolgen van verschillende opvoedstijlen en –competenties is veel onderzoek 

gedaan.  

Van Yperen (2009) concludeert dat preventie van uiteenlopende problemen (zoals 

gedragsproblemen, schooluitval en delinquentie) vaak neer komt op het verstevigen van de 

principes van goede (beroeps)opvoeding.  

 

Beschikbare behandelingen 

De JGZ-richtlijn Opvoedondersteuning noemt de volgende interventies:  

Eén jeugdinterventie gericht op opvoedingsondersteuning is in de databank van het 

Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als ‘bewezen effectief’: VIPP-SD (Videofeedback 

Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline), ontwikkeld door de 

Universiteit Leiden, Centrum voor Gezinsstudies (Van Zeijl, Mesman, Van IJzendoorn, 

Bakermans-Kranenburg, Juffer, Stolk, Alink en Koot, 2006). De interventie is zowel in 

Nederlandse als in internationale RCT’s getoetst op effectiviteit. Daarnaast zijn in de 

databank twee interventies opgenomen die als ‘waarschijnlijk’ effectief te boek staan, en zijn 

42 interventies gevonden die theoretisch goed zijn onderbouwd.  

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Opvoeden wordt gemeten met drie items in de standaard signaleringslijst. 

1. De stelling: ‘Ik vind het opvoeden van mijn kind makkelijk’  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

2. De vraag: ‘Heeft u behoefte aan advies over de opvoeding van uw kind?’  

De antwoordmogelijkheden zijn: Nee, Ja, Ik krijg al hulp/advies.  

3. Daarnaast wordt bij de vraag: ‘Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken 

tijdens het gezondheidsonderzoek?’ de antwoordcategorie ‘opvoeden’ gegeven. 

 

B. 10/11-jarigen 

De vragen zijn hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

1. De stelling: ‘Ik vind het opvoeden van mijn kind makkelijk’  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

2. De vraag: ‘Heeft u behoefte aan advies over de opvoeding van uw kind?’  

De antwoordmogelijkheden zijn: Nee, Ja, Ik krijg al hulp/advies.  

3. Daarnaast wordt bij de vraag: ‘Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken 

tijdens het gezondheidsonderzoek?’ de antwoordcategorie ‘opvoeden’ gegeven. 
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3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

De JGZ-richtlijn Opvoedingsondersteuning geeft geen eenduidige definitie wanneer 

aandacht van de JGZ gewenst is m.b.t. opvoeding. De richtlijn geeft aan dat “bij elk contact 

anticiperende 

voorlichting rondom opvoeding, afgestemd op de behoefte van ouder en kind en 

ontwikkelingsfase van het kind” dient te worden gegeven. En:  

“Opvoeding komt aan bod via: 

(Hulp)vraag van ouders/kind 

Signalen van ouder en/of kind 

Terloopse opmerkingen ouder/kind 

Signalering door professional 

Vragen vanuit de ketenpartners” 

 

Het advies is om één instrument voor de signalering van opvoedingsproblemen te gebruiken: 

SPARK of het DMO-protocol dat deel uitmaakt van Samen Starten (universele signalering) 

of de NOSIK (selectieve signalering in risicosituaties) onder supervisie van een 

gedragswetenschapper. 

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost  

- Opvoedingsonmacht wordt genoemd als één van de criteria voor onderzoek op indicatie 

door de verpleegkundige. Naar opvoeden wordt in de vragenlijst gevraagd met de vraag: 

“Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind?” 

 

Kennemerland 

- Ouders geven bij de open vraag aan vragen of problemen ten aanzien van opvoeden te 

hebben → Een onderzoek op indicatie, in onderling overleg met het JGZ-team wordt bepaald 

bij welke discipline het kind wordt opgeroepen 

 

GGD Regio Utrecht 

- Ouders vullen bij de open vraag “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke 

problemen, groei, enz.?” in dat ze een vraag hebben over opvoeding → Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige → 1 mnd 

 

Twente  
- Ouders hebben een opvoedvraag, als aangegeven bij de vraag “Heeft u vragen of behoefte 

aan advies over de opvoeding van uw kind?” en/of hebben “opvoeden” aangekruist bij de 

vraag “Heeft u nog een vraag waarover u graag contact wilt met de Jeugdgezondheidszorg?” 

→ Verwijzen naar jeugdverpleegkundige 

 

VGGM 

- Ouders hebben een opvoedvraag, aangegeven bij de vraag “Heeft u een vraag voor de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarvoor u een afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over 

eten, slapen, opvoeding, lichamelijke klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, 

gedrag, motoriek of bewegen, rug/ houding, zindelijkheid)” → Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige 1 maand 

 

 

 

 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  133 
© 2019 TNO  
 
 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Ouders geven bij de open vraag aan vragen of problemen ten aanzien van opvoeden te 

hebben → Een onderzoek op indicatie, in onderling overleg met het JGZ-team wordt bepaald 

bij welke discipline het kind wordt opgeroepen 

 

GGD Regio Utrecht 

Ouders vullen bij de open vraag “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke 

problemen, zindelijkheid, spraakproblemen, ogen, oren, zelfvertrouwen, leerproblemen, 

groei, enz.?” in dat ze een vraag hebben over opvoeding → Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige → 1 mnd 

 

VGGM 

- Ouders hebben een opvoedvraag, aangegeven bij de vraag “Heeft u een vraag voor de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarvoor u een afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over 

eten, slapen, opvoeding, lichamelijke klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, 

gedrag, motoriek of bewegen, rug/ houding, zindelijkheid)” → Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige 1 maand 

 

Rivas/Careyn 

- Ouders geven bij de vraag: “Heeft u vragen/opmerkingen over de 

gezondheid/ontwikkeling/opvoeding van uw kind?” Ja aan → afspraak maken.  

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Ouders geven bij vraag: “Heeft u vragen waarvoor u graag een afspraak wilt maken met 

een van onze medewerkers (jeugdarts of jeugdverpleegkundige)? Uw vraag kan te maken 

hebben met bijvoorbeeld eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke problemen, 

spraaktaalontwikkeling.” aan dat ze een vraag hebben over opvoeding → 

jeugdverpleegkundige 

 

GGD Hollands-Midden 

Ouders vinken bij de vraag: “Wilt u graag een gesprek met ons? Nee/Ja, aan dat ze graag een 

gesprek willen over opvoeden → jeugdverpleegkundige.  

 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 
Ik vind het opvoeden van mijn kind makkelijk 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 95 26,2 

vaak 211 58,1 

soms 56 15,4 

Nooit 

Total 

1 

363 

,3 

100,0 

Missing System 396  
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Heeft u behoefte aan advies over de opvoeding van uw kind: ja 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 358 95,5 

aangekruist 17 4,5 

Total 375 100,0 

Missing System 384  

 
Heeft u behoefte aan advies over de opvoeding van uw kind: nee 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 34 9,1 

aangekruist 341 90,9 

Total 375 100,0 

Missing System 384  

 
Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: opvoeden 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 363 97,1 

aangekruist 11 2,9 

Total 374 100,0 

Missing System 385  

 

 
B. 10/11-jarigen 
Ik vind het opvoeden van mijn kind makkelijk 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 102 25,8 

vaak 246 62,3 

soms 45 11,4 

nooit 2 ,5 

Total 395 100,0 

Missing System 378  
 
Heeft u behoefte aan advies over de opvoeding van uw kind 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 301 74,5 

ja 70 17,3 

Ik krijg al hulp of advies 23 5,7 

3 

Total 

10 

404 

2,5 

100,0 

Missing System 369  
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Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: opvoeden 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 400 98,8 

aangekruist 5 1,2 

Total 405 100,0 

Missing System 368  

 

6 Aanbevelingen  

De prevalentie van opvoedproblemen is matig/hoog (15%). De gevolgen van 

opvoedproblemen verschillen naar ernst- en aard van de problematiek. Voor ouders van 

beide leeftijdsgroepen zijn interventies beschikbaar. Er wordt besloten uit te gaan van de 

hulpvraag van ouders.  

 

Er is uit de richtlijn geen duidelijke aanbeveling te halen welke discipline vervolgonderzoek 

moet uitvoeren.  

 
5/6-

jarigen 

Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

Ja 13. Wilt u een gesprek over de 

opvoeding van uw kind? 

- Nee 

- Ja, ik heb vragen of 

zorgen over… 

19. Wilt u een gesprek met de 

jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige over uw 

vragen of zorgen wat betreft 

opvoeding? 

Vraag 13 - Ouder 

heeft vragen of 

zorgen over de 

opvoeding en/of 

Vraag 19 - Ouder 

geeft aan 

"opvoeden" te 

willen bespreken 

 

Uitnodigen  

 

Jeugdarts 

of jeugd-

verpleegku

ndige 

10/11-

jarigen 

Ja 12. Wilt u een gesprek over de 

opvoeding van uw kind? 

- Nee 

- Ja, ik heb vragen of 

zorgen over… 

20. Wilt u een gesprek met de 

jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige over uw 

vragen of zorgen wat betreft 

opvoeding? 

Vraag 12 - Ouder 

heeft vragen of 

zorgen over de 

opvoeding en/of 

Vraag 20 - Ouder 

geeft aan 

"opvoeden" te 

willen bespreken 

 

Uitnodigen  

 

Jeugdarts 

of jeugd-

verpleegku

ndige 
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Plezier op school 

Plezier op school 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie van gebrek aan plezier op school  

De prevalentie is onbekend.  

 

Gevolgen / ziektelast 

Of een kind wel of niet met plezier naar school gaat, kan te maken hebben met meerdere 

factoren. Kan het kind zich concentreren op zijn of haar werk? Sluit het lesaanbod aan op de 

capaciteiten van het kind? Hoe gaat het kind om met de leerkrachten en zijn/haar 

klasgenoten? Wordt het kind gepest of is er misschien sprake van faalangst? 

Afhankelijk van het onderliggende probleem, kan dit leiden tot psychosociale problemen.  

 

Beschikbare behandelingen 

Er zijn verschillende interventies beschikbaar om (factoren van) plezier op school te 

verhogen, zoals: 

 

Kanjertraining 

Het doel van de ‘Kanjertraining’ is sociaal vaardig gedrag te stimuleren en sociale 

problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te 

voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De 

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die in meer of mindere mate problemen 

hebben in de omgang met anderen, en voor hun klasgenoten. De interventie heeft in de 

Databank Effectieve Jeugdinterventies de erkenning effectief volgens sterke aanwijzingen.  

 

Plezier op school 

De zomercursus ‘Plezier op school’ heeft tot doel de sociale competentie van aanstaande 

brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs 

en het risico op herhaling van pesterijen en sociale omgangsproblemen verkleind wordt. De 

cursus is bedoeld voor aanstaande brugklassers die op de basisschool gepest werden of 

andere problemen hadden in de omgang met anderen zoals angstig of onhandig in contact, 

weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid. De interventie heeft in de Databank 

Effectieve Jeugdinterventies de erkenning effectief volgens eerste aanwijzingen. 

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Plezier op school wordt gemeten met één item in de standaard signaleringslijst. 

1. De stelling: ‘Mijn kind gaat met plezier naar school’  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

 

B. 10/11-jarigen 

De vraag is hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

1. De stelling: ‘Mijn kind gaat met plezier naar school’  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  
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3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er is geen richtlijn over plezier op school beschikbaar.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- Plezier op school wordt niet genoemd in de besliscriteria. In de vragenlijst komt de stelling 

voor: “Heeft problemen op school, zoals met leren, pesten, sociale contacten” (ja/nee).  

 

Kennemerland 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

GGD Regio Utrecht 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

Twente  
- In de vragenlijst staat de stelling: ‘Mijn kind gaat met plezier naar school’ (ja/nee). Bij nee 

wordt gevraagd: ‘Wat zou hier de reden van kunnen zijn?’ 

Ouders vullen in dat hun kind geen schoolplezier heeft en/of de leerkracht geeft hierover iets 

aan → bespreken in team JGZ.  

 

VGGM 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Plezier op school wordt niet genoemd in de besliscriteria en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

GGD Regio Utrecht 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

VGGM 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

Rivas/Careyn 

- Gebrek aan plezier op school moet samen met de SDQ en de observatielijst van 

leerkrachten worden gewogen.  

Plezier op school wordt gevraagd met de vraag: 

“Gaat uw kind met plezier naar school? Nee / ja”  

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

GGD Hollands-Midden 

- Plezier op school wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 
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5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 
Mijn kind gaat met plezier naar school 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 286 75,5 

vaak 86 22,7 

soms 5 1,3 

nooit 2 ,5 

Total 379 100,0 

Missing System 380  

 
B. 10/11-jarigen 
Mijn kind gaat met plezier naar school 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 228 55,9 

vaak 166 40,7 

soms 13 3,2 

Nooit 

Total 

1 

408 

,2 

100,0 

Missing System 365  

Total 773  

 
 

6 Aanbevelingen  

De prevalentie is onbekend. De ziektelast is aanzienlijk. Er zijn interventies beschikbaar.  

De werkgroep besluit gebrek aan schoolplezier niet eigenstandig mee te nemen als 

selectiecriterum, omdat dit gezien kan worden als onderdeel van psychosociale problemen en 

van de categorie ‘school’ bij de open vraag of ouders iets willen bespreken.  

 

 

 Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Nee, ‘school’ 

wel 

19. Wilt u een gesprek met 

de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige over 

vragen of zorgen over 

school? 

Ouder geeft 

aan school te 

willen 

bespreken 

Uitnodigen  Jeugdverpleeg-

kundige of 

jeugdarts 

10/11-

jarigen 

Nee, ‘school’ 

wel 

20. Wilt u een gesprek met 

de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige over 

vragen of zorgen over 

school? 

Ouder geeft 

aan school te 

willen 

bespreken 

Uitnodigen  Jeugdverpleeg-

kundige of 

jeugdarts 
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Schermtijd 

Schermtijd 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie  

“Beeldschermgebruik, zoals tv-kijken, internetten en gamen, vormt een belangrijk onderdeel 

van het leven van de huidige jeugdige generatie. Maar naast de onmiskenbare voordelen, 

kleven hier ook gevaren aan. Zowel het zitten achter het beeldscherm als de inhoud van wat 

er aangeboden wordt, heeft consequenties voor de algehele gezondheid. Volgens een 

schatting uit 2012 besteden jongeren tussen de 12 en de 15 jaar in hun vrije tijd ongeveer 

zestien uur per week aan internet. Waarschijnlijk is dat inmiddels meer geworden. Verder 

blijkt uit recent onderzoek (2013) dat bijna alle 3-jarigen tv, video of dvd kijken; rond 60 

procent kijkt zeven dagen in de week en meer dan 80 procent kijkt door de week of in het 

weekend dertig minuten of langer tv per dag. Ongeveer één op de tien peuters van 2 tot 4 jaar 

had in 2008 al een tv op de eigen kamer; 22 procent mocht zelf bepalen of hij of zij tv keek 

en 9 procent bepaalde zelf hoelang dat gebeurde.” (uit: Landsmeer et al., 2014) 

 

De meeste tijd besteden jonge (0-7 jaar) kinderen aan (Stichting Mijn Kind Online, 2013): 

• Tv kijken (0- tot en met 3-jarigen gemiddeld per dag 40 minuten; 4‐ tot en met 7-

jarigen 50 minuten). 

• Gevolgd door het lezen van boekjes (de allerjongsten gemiddeld 27 minuten per dag, 

de 4- tot en met 7‐jarigen 23 minuten) 

• Als derde dvd’s kijken: 0‐ tot en met 3‐jarigen gemiddeld 19 minuten per dag; 4- tot 

en met 7‐jarigen 16 minuten 

• En als vierde de iPad: 0- tot en met 3‐jarigen gemiddeld 15 minuten per dag; 4- tot 

en met 7‐jarigen 19 minuten 

Kinderen zullen gezien de technologische vooruitgang steeds meer tijd achter beeldschermen 

zitten en dit kan ook educatieve doelen dienen (bijvoorbeeld op school). 

 

Gevolgen / ziektelast 

Gevolgen worden vooral gezien op het gebied van motorische fitheid (zoals meer zitten, 

minder bewegen, meer overgewicht en problemen met houding, zoals de gameboy-rug), 

slaapgebrek (zoals moeilijk in slaap komen, maar ook ’s nachts wakker door berichten van 

telefoon naast bed), oog- en kijkproblemen (zoals vermoeide ogen), internetverslaving, 

psychische gevolgen (o.a. gedragsproblemen) en opvoedingsproblemen (door de 

onbekendheid van ouders met wat er online gebeurd). (uit: Landsmeer et al., 2014) 

 

Beschikbare behandelingen 

Rondom beeldschermgebruik zijn er diverse adviezen aan ouders te geven:  

• Beperk de totale schermtijd tot minder dan twee uur per dag buiten schooltijd. 

• Bij kinderen onder de 2 jaar liefst geen beeldscherm.  

• Geen tv/smartphone op de slaapkamer. 

• Staak beeldschermgebruik één uur voor het slapen gaan. 

• Communiceer over inhoud van wat het kind op internet doet.  

• Stel mediaregels op in het gezin. 

• Bekijk als ouder je eigen media-gebruik kritisch. 

Voor houding en verslaving kan de JGZ doorverwijzen naar diverse specialisten.  

Meer informatie over wat de JGZ professional kan doen staat beschreven op de website van 

het NCJ (https://www.ncj.nl/programma-s/dialooggericht-werken/sociale-media) waar ook 

https://www.ncj.nl/programma-s/dialooggericht-werken/sociale-media
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beschreven staat naar welke websites verwezen kan worden, zoals van Stichting Mijn Kind 

Online (http://mijnkindonline.nl/). 

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

 

Schermtijd is niet opgenomen in huidige standaard signaleringslijst. 

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

  

De website van het NCJ (https://www.ncj.nl/programma-s/dialooggericht-werken/sociale-

media) adviseert voor kinderen van 4-6 jaar een schermtijd van: “10 à 15 minuten per keer, 

tot maximaal 1 uur per dag. Landsmeer et al. (2014) adviseert: “beperk de totale schermtijd 

tot minder dan twee uur per dag buiten schooltijd”. 

 

4 Bestaande protocollen 

 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

In het protocol staat er niets over schermtijd. In de vragenlijst is hier wel een vraag over 

opgenomen onder het mom van vrijetijdsbesteding: 

26. Zijn er zorgen over de vrijetijdsbesteding? (denk aan televisie kijken, 

computergebruik, gamen) 

 ja 

 nee 

 
Kennemerland 

In het protocol staat niet over schermtijd. In de vragenlijst is hier wel iets over opgenomen:  

Mijn kind..zit gemiddeld meer dan 1,5 uur per dag achter de computer of televisie. Ja Nee. 

 

GGD Regio Utrecht 

In het protocol en de vragenlijst staat niets over schermtijd.  

 

Twente  
Het protocol omschrijft de volgende actie nadat het volgende is aangegeven door de ouders 

op de gezondheidsvragenlijst: 

11. Voeding en bewegen 

Kind gebruikt ‘vaak’ of ‘(bijna) altijd’ de 

tv/computer 2 uur of meer per dag. 

➢ Evt. verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige 

Vragenlijst:  

 
11. Voeding en bewegen  

Denk bij de volgende vragen aan 
de afgelopen drie maanden: 

(Bijna) 
nooit 

Soms Vaak 
(Bijna) 
altijd 

d. Mijn kind kijkt televisie en/of gebruikt de (spel)- 
  computer méér dan 2 uur per dag 

    

 
VGGM 

In het protocol en de vragenlijst staat niets over schermtijd.  

Toelichting: 

http://mijnkindonline.nl/
https://www.ncj.nl/programma-s/dialooggericht-werken/sociale-media
https://www.ncj.nl/programma-s/dialooggericht-werken/sociale-media
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B. 10/11-jarigen 

 

Kennemerland 

In het protocol staat niet over schermtijd. In de vragenlijst is hier wel iets over opgenomen:  

In de vragenlijst 10/11 jaar staan de volgende 2 vragen:  

- Mijn kind.zit gemiddeld meer dan 1,5 uur per dag achter de computer of televisie. Ja 

Nee. 

- Mijn kind zit liever achter de computer dan dat hij/zij afspreekt met vrienden.  

 

GGD Regio Utrecht 

In het protocol en de vragenlijst staat niets over schermtijd.  

 

VGGM 

In het protocol en de vragenlijst staat niets over schermtijd.  

 

Rivas/Careyn 

In het protocol staat: Vraag 30-33: naar kijken in combinatie met bewegen. 

In de vragenlijst staan 4 vragen:  

30. Hoeveel dagen per week kijkt uw kind TV/DVD? Denk hierbij aan de afgelopen week  

1 dag per week  2 dagen per week  3 dagen per week  4 dagen per week  5 dagen per 

week  6 dagen per week  7 dagen per week  Nooit (ga door naar vraag 32) 

31. Hoe lang kijkt uw kind per dag meestal TV/DVD? Denk hierbij aan de afgelopen week. 

 Korter dan een half uur per dag  Een half uur tot 1 uur per dag  1 tot 2 uur per dag  2 

tot 3 uur per dag  3 uur per dag of langer  

32. Hoeveel dagen per week zit uw kind achter de computer (Internet, Gameboy, 

spelcomputer, Nintendo (niet voor school))? Denk hierbij aan de afgelopen week  1 dag 

per week  2 dagen per week  3 dagen per week  4 dagen per week  5 dagen per week 

 6 dagen per week  7 dagen per week  Nooit (ga door naar vraag 34) 

33. Hoe lang kijkt uw kind per dag meestal achter de computer (Internet, Gameboy, 

spelcomputer, Nintendo (niet voor school))? Denk hierbij aan de afgelopen week.  Korter 

dan een half uur per dag  Een half uur tot 1 uur per dag  1 tot 2 uur per dag  2 tot 3 uur 

per dag  3 uur per dag of langer  

 

GGD Hollands-Midden 

In het protocol wordt schermtijd niet genoemd 

In de vragenlijst is de volgende vraag opgenomen:  

Kijkt uw kind per dag gemiddeld meer dan 2 uur tv, computer, tablet of smartphone? Nee Ja 
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GGD Gooi- en Vechtstreek 

Schermtijd valt onder het protocol Bewegen en wordt in combinatie met andere beweeg-

items gewogen. 

In de vragenlijst is er 1 vraag over opgenomen:  

5b (in combinatie met buitenspelen en sportvereniging)  

b. Hoe lang kijkt uw kind per dag meestal naar een beeldscherm (buiten schooltijd)? 

Bijvoorbeeld TV, video, DVD, computer, Internet, gameboy. Denkt u hierbij aan de 

afgelopen week. 

 □ korter dan een half uur per dag 

 □ een half uur tot 1 uur per dag 

 □ 1 tot 2 uur per dag 

 □ 2 tot 3 uur per dag  

 □ meer dan 3 uur per dag 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

 

Schermtijd is niet opgenomen in huidige standaard signaleringslijst. 

 

6 Aanbevelingen  

 

De negatieve gevolgen van veel beeldschermgebruik liggen op het gebied van motorische 

fitheid, slaapgebrek, oog- en kijkproblemen, psychische gevolgen en opvoedingsproblemen. 

Hoe groot deze problemen zijn, is niet duidelijk.  

Er zijn momenteel geen eenduidige normen bekend (en bovendien lijken deze aan 

verandering onderhevig). De werkgroep besluit uit te gaan van de vraag van ouders; zie 

onder vrijetijdsbesteding.  

 

 
5/6-

jarigen 

Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

Zie 

vrijetijdsbesteding 

   

10/11-

jarigen 

Zie 

vrijetijdsbesteding 
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Schoolverzuim 

Schoolverzuim  

 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie 

Schoolverzuim betekent dat een leerling afwezig is op momenten dat hij/zij aanwezig zou 

moeten zijn. De leerplichtwet maakt onderscheid tussen absoluut verzuim en relatief 

verzuim. Absoluut verzuim betekent dat een leerplichtig kind niet staat ingeschreven op een 

school. Relatief verzuim betekent dat een kind wel staat ingeschreven, maar afwezig is 

tijdens schooltijd. Dit kan een gevolg zijn van problemen van de leerling of diens 

leefomgeving (signaalverzuim) of omdat de leerling tijdens de schoolperiode op vakantie is 

(luxe verzuim; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011; 2012; Nederlands 

Jeugd Instituut, 2017).  

Nederlands onderzoek naar de prevalentie van schoolverzuim is schaars. In het schooljaar 

2015/2016 waren er in het basisonderwijs 1241 meldingen van absoluut verzuim en 6.579 

meldingen van relatief verzuim (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016). 

Wanneer we uitgaan van 1,52 miljoen kinderen in Nederland die in 2013 op de basisschool 

zaten (CBS, 2013), is er bij 0,4% van de kinderen dus een melding gedaan vanwege relatief 

verzuim. 

Amerikaans onderzoek naar de prevalentie van schoolverzuim duidt erop dat circa 3-7% van 

de leerlingen meer dan 4 dagen per maand afwezig is (geen onderscheid tussen of het 

verzuim geoorloofd of ongeoorloofd was), 15-19% tussen de 2 en 4 dagen mist en dat de 

overige groep leerlingen 2 of minder dagen per maand afwezig is (National Center for 

Education Statistics, 2006a zoals beschreven in Kearney, 2008; Olson, 2014). Het is 

onduidelijk of dit ook voor Nederland geldt.  

 

Gevolgen 

De gevolgen van verzuim, verschillen naar aard en duur van de problematiek die aan het 

verzuim ten grondslag liggen. Verzuim is zowel een indicator van een probleem, als een 

probleem op zichzelf.  

Langdurig thuiszitten kan leiden tot academische problemen, waaronder leerachterstanden en 

vroegtijdig schoolverlaten, wat op de langere termijn het risico vergroot op werkeloosheid, 

financiële problemen, en een slechtere gezondheid. Hiernaast lopen schoolverzuimers een 

verhoogd risico op verschillende, sociaal-emotionele en gezondheidsproblemen, sociaal 

isolement, antisociaal gedrag en psychiatrische problematiek (Kearney, 2008; Baat, Messing, 

Prins, 2014; Henderson, Hill, Norton, 2014). Tot slot heeft schoolverzuim niet alleen een 

impact op het kind, maar ook op het gezin en kan leiden tot conflicten en stress bij ouders 

(Kearney & Bensaheb, 2006 zoals geciteerd in Vuijk, Heyne, van Efferen-Wiersma, 2010).  

 

Effectieve interventies 

Er is beperkt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van interventies die schoolverzuim 

tegengaan en er zijn nog geen programma’s opgenomen in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het NJi voor het basisonderwijs. Wel is een aantal kenmerken van 

effectieve interventies ter voorkoming van schoolverzuim opgesteld (de Baat, Messing, 

Prins, 2014; de Baat, 2010). De meeste literatuur benadrukt de voorkeur voor een integrale 

aanpak, die zich richten op zowel de school als op de omgeving van het kind. Verder heeft 

het inzetten van langdurige, preventieve maatregelen de meeste kans op succes.  
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2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

Schoolverzuim wordt niet gevraagd in de standaard signaleringslijsten.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er is geen richtlijn beschikbaar omtrent schoolverzuim. Scholen zijn echter verplicht een 

melding te maken wanneer een leerling meer dan 16 uur afwezig is geweest in een periode 

van 4 weken zonder geldige reden (http://leerplichtwegwijzer.nl/wet-en-regelgeving/).  

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

In de vragenlijst komt de stelling voor: “Mijn kind blijft regelmatig thuis van school” (ja/nee). 

Extreem schoolverzuim wordt genoemd als een criteria voor onderzoek op indicatie door de 

arts.  

Kennemerland 

Ouders beantwoorden de vraag “Heeft uw kind het afgelopen jaar meer dan 14 dagen van 

school verzuimd vanwege gezondheidsproblemen?”. Wanneer op de vragenlijst is 

aangegeven dat er sprake is van “veel schoolverzuim”, wordt een onderzoek op indicatie 

uitgevoerd. In onderling overleg met het JGZ-team wordt bepaald bij welke discipline het 

kind wordt opgeroepen. 

GGD Regio Utrecht 

In de vragenlijst wordt de vraag gesteld: “Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. 

deze (lichamelijke) klachten?” (ja/nee). Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd. 

Twente  

In de aandachtspuntenlijst voor het basisonderwijs kunnen leraren de box aanvinken 

‘Schoolverzuim’. In de open regel vullen leraren in hoe vaak en hoe lang. In de vragenlijst 

voor ouders komt de stelling voor: “Mijn kind heeft van school verzuimd (de afgelopen drie 

maanden).” (0, 1-5, 6-10, >11 dagen). Wanneer er sprake is van 6 dagen of meer 

schoolverzuim en/of de leerkracht geeft hierover iets aan wordt dit besproken in team JGZ. 

VGGM 

In de vragenlijst wordt de vraag gesteld: “Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. 

(lichamelijke) klachten?” (ja/nee). Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd.  

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

Ouders beantwoorden de vraag “Heeft uw kind het afgelopen jaar meer dan 14 dagen van 

school verzuimd vanwege gezondheidsproblemen?”. Wanneer op de vragenlijst is 

aangegeven dat er sprake is van “veel schoolverzuim”, wordt een onderzoek op indicatie 

uitgevoerd. In onderling overleg met het JGZ-team wordt bepaald bij welke discipline het 

kind wordt opgeroepen. 
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GGD Regio Utrecht 

In de vragenlijst wordt de vraag gesteld: “Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. 

deze (lichamelijke) klachten?” (ja/nee). Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd. 

VGGM 

In de vragenlijst wordt de vraag gesteld: “Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. 

(lichamelijke) klachten?” (ja/nee). Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd. 

Rivas/Careyn 

Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd en niet naar gevraagd in de vragenlijst.  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

In de vragenlijst wordt de vraag gesteld: “Blijft uw kind regelmatig thuis van school i.v.m. 

(lichamelijke) klachten?” (ja/nee). Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd. 

GGD Hollands-Midden 

Schoolverzuim wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

5. Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

Schoolverzuim wordt niet gevraagd in de standaard signaleringslijst.  

6. Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van schoolverzuim is onduidelijk. De werkgroep vindt schoolverzuim een 

relevant en belangrijk thema voor de JGZ. Schoolverzuim is zowel een probleem als een 

indicator voor een probleem, wat het extra belangrijk maakt om te exploreren wat er aan de 

hand is.  

 Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline  

5/6-

jarigen 

Ja Blijft uw kind regelmatig 

thuis van school? 

Bijvoorbeeld door pijn, 

ziekte of vermoeidheid. 

- Ja 

- Nee 

Ouder geeft aan 

dat het kind 

regelmatig thuis 

van school blijft 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdver-

pleegkundige 

10/11-

jarigen 

Ja Blijft uw kind regelmatig 

thuis van school? 

Bijvoorbeeld door pijn, 

ziekte of vermoeidheid. 

- Ja 

- Nee  

Ouder geeft aan 

dat het kind 

regelmatig 

thuisblijft door 

klachten 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg

kundige 
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Screeningsinformatie 

Screening 
 
Ogen 

5/6-jaar 

 

 
Bron: JGZ-Richtlijn Opsporing visuele stoornissen (2010). 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/opsporing-visuele-stoornissen 

 

  

Test  Wanneer Norm Actie Discipline 

Visusbepaling 

(Landolt-C-

kaart) door 

assistente 

Alle kinderen 

van 5-6 jaar.  

 

VOV-test 

alleen wanneer 

uitslag 

visusbepaling 

onvoldoende of 

twijfelachtig is 

Visus aan één 

of beide ogen 

van 0.5 of 

minder =  

Onvoldoende  

 

Extern 

verwijzen 

 

 

Kinderen jonger dan zes jaar moeten 

verwezen worden naar de huisarts, 

met het 

verzoek het kind voor nader 

oogheelkundig onderzoek te 

verwijzen naar een oogheelkundig 

team. 

 

Visus aan één 

of beide ogen 

van 0.65 = 

Twijfelachtig  

Uitnodigen  

 

Jeugdarts 

 

Standaard wordt bij 5-6 jarigen de 

Landolt C kaart afgenomen, bij 

twijfel uitslag wordt geadviseerd om 

meteen VOV-test uit te voeren. Dit 

doet de jeugdarts (of verpleegkundig 

specialist) 

Test mislukt Uitnodigen Jeugdarts 

 

Standaard wordt bij 5-6 jarigen de 

Landolt C kaart afgenomen, bij 

twijfel uitslag wordt geadviseerd om 

meteen VOV-test uit te voeren. Dit 

doet de jeugdarts (of verpleegkundig 

specialist) 
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Ogen  

10/11-jaar 

 

 
Test  Wanneer Norm Actie Discipline 

Visusbepaling 

(Landolt-C-

kaart)  

Vanaf 7 jaar op indicatie 

wanneer aan één of meer 

van de volgende criteria is 

voldaan, maar het kind niet 

bekend is bij een oogarts 

of opticien: 

• Verzoek ouders, 

kind of school 

vanwege twijfel 

visus 

• Geen eerdere 

visusbepaling 

verricht 

• Regelmatig 

hoofdpijnklachten 

• Leer en/of 

leesproblemen 

• Beide ouders 

brildragend of 

bekend bij 

oogarts 

 

Ouder geeft in de 

vragenlijst aan 

dat hij/zij denkt 

dat het kind niet 

goed kan zien  

Visusbepaling 

Landolt-C-kaart 

Assistente, jeugdarts 

of 

jeugdverpleegkundige 

** 

 

Landolt-C-kaart kan 

worden uitgevoerd 

door assistente, 

jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige.  

Beide ouders zijn 

bril-

/contactlenzen-

dragend 

Visusbepaling 

Landolt-C-kaart 

Assistente, jeugdarts 

of 

jeugdverpleegkundige 

** 

 

Landolt-C-kaart kan 

worden uitgevoerd 

door assistente, 

jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. 

** 1. Indien uit de visusbepaling met behulp van de Landolt-C-kaart blijkt dat visus aan één 

of beide ogen 0,5 of minder is (onvoldoende visus) moet er extern verwezen worden.  

   2. Indien de test mislukt OF visus aan één of beide ogen 0,65 is (twijfelachtige visus) moet 

er na 2 maanden een 2e visusbepaling Landolt-C-kaart gedaan worden door een assistente, 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

   3. Indien uit deze 2e visusbepaling blijkt dat visus aan één of beide ogen 0,5 of minder is 

(onvoldoende visus) OF de test mislukt is OF visus aan één of beide ogen 0,65 is 

(twijfelachtige visus) moet er extern verwezen worden.  

 

Bronnen: 

- JGZ-richtlijn Opsporing visuele stoornissen (2010). 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/opsporing-visuele-stoornissen 
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Oren 

5/6-jaar 

 
Test  Wanneer  Norm Actie Discipline 

Drempelaudiom

etrie volgens de 

descending 

methode 

voor de 

frequenties 500, 

1000, 2000, 

4000 Hz 

Ten minste 

eenmaal bij alle 

kinderen van 4 

tot en met 6 jaar 

oud 

 

EN 

 

Op indicatie bij 

kinderen van 4 

jaar of ouder 

40 dB verlies 

op 1 

frequentie= 

twijfelachtig 

gehoor 

Audiometrie-

test  

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige of 

doktersassistente** 

35 dB verlies 

op 1 of 2 

frequenties 

aan één of 

beide oren = 

twijfelachtig 

gehoor 

Audiometrie-

test 

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige of 

doktersassistente** 

 

>35dB op 2 of 

meer 

frequenties 

aan één of 

beide oren = 

onvoldoende 

gehoor 

Audiometrie-

test 

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige of 

doktersassistente** 

 

  Test mislukt Audiometriete

st 

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige of 

doktersassistente** 

** 1. Indien uitslag van 1e audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan één of 

beide oren (onvoldoende gehoor) OF test mislukt OF 35 dB verlies op 1 of 2 frequenties aan 

1 of beide oren (twijfelachtig gehoor) OF 40 dB verlies op 1 frequentie (twijfelachtig 

gehoor) moet er een tweede audiometrietest gedaan worden na 10-16 weken.  

  2a. Indien uitslag van tweede audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan één of 

beide oren (onvoldoende gehoor) en geen bovenste luchtweginfectie moet kind uitgenodigd 

worden bij de jeugdarts om anamnese uit te voeren.  

  2b. Indien de uitslag van de tweede audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan 

één of beide oren (onvoldoende gehoor) en geen bovenste luchtweginfectie OF test mislukt 

OF 35 dB verlies op 1 of 2 frequenties aan 1 of beide oren (twijfelachtig gehoor) OF 40 dB 

verlies op 1 frequentie (twijfelachtig gehoor) moet er een derde audiometrietest gedaan 

worden na 10-16 weken.  

  3. Indien uitslag van 3e audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan één of beide 

oren (onvoldoende gehoor) OF test mislukt of 35 dB verlies op 1 of 2 frequenties aan 1 of 

beide oren (twijfelachtig gehoor) OF 40 dB verlies op 1 frequentie (twijfelachtig gehoor) 

moet kind uitgenodigd worden bij jeugdarts om anamnese uit te voeren. Audiometrietesten 

kunnen worden uitgevoerd door jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent.  

 

Bron: JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 

jaar) (2016). https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/vroegtijdige-opsporing-

van-gehoorverlies-bij-kinderen-en-jongeren-0-18-jaar 
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Oren 

10/11-jaar 

 
Test  Wanneer  Norm Actie Discipline 

Drempelaudiomet

rie volgens de 

descending 

methode 

voor de 

frequenties 500, 

1000, 2000, 4000 

Hz 

Vanaf 4 jaar op indicatie wanneer 

aan één of meer van de volgende 

criteria is voldaan: 

 

- Zorgen van ouders en 

verzorgers over het gehoor 

- Een achteruitgang in of 

achterblijvende 

taalontwikkeling (zowel in 

productie, taalbegrip als 

articulatie) 

- Een achterblijvende 

algehele ontwikkeling 

- Zorgen over de cognitieve 

ontwikkeling 

- Sterke gelaatgerichtheid 

- Klachten van vermoeidheid 

- Concentratieproblemen 

- Gedragsproblemen zoals 

boosheid, dwars gedrag, 

extreme verlegenheid 

- (Verdenking op) een 

psychiatrische stoornis 

Ouder 

geeft in de 

vragenlijst 

aan gehoor 

te willen 

bespreken 

Audio-

metrietest  

 

Jeugdarts, 

jeugdverpleegkundige 

of doktersassistente** 

** 1. Indien uitslag van 1e audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan één of 

beide oren (onvoldoende gehoor) OF test mislukt OF 35 dB verlies op 1 of 2 frequenties aan 

1 of beide oren (twijfelachtig gehoor) OF 40 dB verlies op 1 frequentie (twijfelachtig 

gehoor) moet er een tweede audiometrietest gedaan worden na 10-16 weken.  

  2a. Indien uitslag van tweede audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan één of 

beide oren (onvoldoende gehoor) en geen bovenste luchtweginfectie moet kind uitgenodigd 

worden bij de jeugdarts om anamnese uit te voeren.  

  2b. Indien de uitslag van de tweede audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan 

één of beide oren (onvoldoende gehoor) en geen bovenste luchtweginfectie OF test mislukt 

OF 35 dB verlies op 1 of 2 frequenties aan 1 of beide oren (twijfelachtig gehoor) OF 40 dB 

verlies op 1 frequentie (twijfelachtig gehoor) moet er een derde audiometrietest gedaan 

worden na 10-16 weken.  

  3. Indien uitslag van 3e audiometrietest is >35dB op 2 of meer frequenties aan één of beide 

oren (onvoldoende gehoor) OF test mislukt of 35 dB verlies op 1 of 2 frequenties aan 1 of 

beide oren (twijfelachtig gehoor) OF 40 dB verlies op 1 frequentie (twijfelachtig gehoor) 

moet kind uitgenodigd worden bij jeugdarts om anamnese uit te voeren. Audiometrietesten 

kunnen worden uitgevoerd door jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent.  

 

Bronnen:  

- JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-

18 jaar) (2016). https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/vroegtijdige-

opsporing-van-gehoorverlies-bij-kinderen-en-jongeren-0-18-jaar 
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Lengte 

5/6-jaar 

 
Test  Wanneer Norm Actie Discipline  

Lengte 

meten  

 

Alle 

kinderen 

Zeer kleine lengte (<-2,5 

SDS) 

Uitnodigen Jeugdarts 

 

Bij twijfel over de lengtegroei aan de 

hand van de criteria bij kleine lengte 

dient de arts het kind te zien om in 

combinatie met het lichamelijk 

onderzoek en de anamnese een 

eventuele verwijzing te doen. Dit kan 

inhouden dat een consult op indicatie 

gepland moet worden. 

Kleine lengte (< - 2SDS) EN 

het kind voldoet aan ten 

minste één van de volgende 

criteria:  

• een geboortegewicht 

en/of geboortelengte is < 

-2 voor 

zwangerschapsduur 

(SGA-geboren kinderen)  

• huidige lengte ligt meer 

dan 1,6 SDS onder de 

Target Height (dwz 

lengte-SDS min TH-SDS 

is < -1,6) 

Uitnodigen Jeugdarts 

 

Bij twijfel over de lengtegroei aan de 

hand van de criteria bij kleine lengte 

dient de arts het kind te zien om in 

combinatie met het lichamelijk 

onderzoek en de anamnese een 

eventuele verwijzing te doen. Dit kan 

inhouden dat een consult op indicatie 

gepland moet worden. 

Bron: JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte (2010). 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/signalering-en-verwijscriteria-bij-

kleine-lichaamslengte 

 

 

Lengte 

10/11-jaar 

Test  Wanneer Norm Actie Discipline  

Lengte 

meten  

 

Alle kinderen Zeer kleine lengte (<-2,5 SDS) Uitnodigen Jeugdarts 

 

Bij twijfel over de lengtegroei 

aan de hand van de criteria bij 

kleine lengte dient de arts het 

kind te zien om in combinatie 

met het lichamelijk onderzoek 

en de anamnese een eventuele 

verwijzing te doen. Dit kan 

inhouden dat een consult op 

indicatie gepland moet 

worden. 

 

Kleine lengte (< - 2SDS) EN het 

kind voldoet aan ten minste één van 

de volgende criteria:  

• een geboortegewicht en/of 

geboortelengte is < -2 voor 

zwangerschapsduur (SGA-

geboren kinderen)  

Uitnodigen Jeugdarts 

 

Bij twijfel over de lengtegroei 

aan de hand van de criteria bij 

kleine lengte dient de arts het 

kind te zien om in combinatie 

met het lichamelijk onderzoek 
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Bron: JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte (2010). 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/signalering-en-verwijscriteria-bij-

kleine-lichaamslengte 

 

Gewicht 

5/6-jaar 

  
Bron: JGZ-richtlijn Overgewicht (2012). https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-

richtlijnen/richtlijn/overgewicht  

 

  

• huidige lengte ligt meer dan 

1,6 SDS onder de Target 

Height (dwz lengte-SDS min 

TH-SDS is < -1,6) 

en de anamnese een eventuele 

verwijzing te doen. Dit kan 

inhouden dat een consult op 

indicatie gepland moet 

worden. 

Test  Wanneer  Norm Actie Discipline  

Lengte en 

gewicht meting 

door JGZ 

medewerker, bij 

voorkeur zonder 

kleding.  

Alle kinderen 

 

BMI boven de 

afkapwaarde 

obesitas (bij 

jongens van 5 

jaar een BMI > 

19,3; bij jongens 

van 6 jaar een 

BMI > 19,8; bij 

meisjes van 5 

jaar een BMI > 

19,2; bij meisjes 

van 6 jaar een 

BMI > 19,7) 

 

Jongens 

 

5 jaar: BMI ≥ 

17,4 

(overgewicht) 

 

6 jaar: BMI ≥ 

17,6 

(overgewicht) 

Uitnodigen Jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

 

 

De JGZ-richtlijn Overgewicht 

specificeert niet welke discipline de 

vervolgactie dient uit te voeren.  

Meisjes 

 

5 jaar: BMI ≥ 

17,2 

(overgewicht) 

 

6 jaar: BMI ≥ 

17,3 

(overgewicht) 

Uitnodigen Jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

 

 

De JGZ-richtlijn Overgewicht 

specificeert niet welke discipline de 

vervolgactie dient uit te voeren.  
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Gewicht 

10/11-jaar 
Lengte en 

gewicht meting 

door JGZ 

medewerker, bij 

voorkeur zonder 

kleding.  

Alle kinderen 

 

BMI boven de afkapwaarde 

obesitas (bij jongens van 10 

jaar een BMI > 24; bij jongens 

van 11 jaar een BMI > 25,1; bij 

meisjes van 10 jaar een BMI > 

24,1; bij meisjes van 11 jaar 

een BMI > 25,4) 

Jongens 

 

10 jaar: BMI ≥ 

19,8 

(overgewicht) 

 

11 jaar: BMI ≥ 

20,6 

(overgewicht) 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

 

De JGZ-richtlijn 

Overgewicht 

specificeert niet welke 

discipline de 

vervolgactie dient uit te 

voeren.  

Meisjes 

 

10 jaar: BMI ≥ 

19,9 

(overgewicht) 

 

11 jaar: BMI ≥ 

20,7 

(overgewicht) 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

 

De JGZ-richtlijn 

Overgewicht 

specificeert niet welke 

discipline de 

vervolgactie dient uit te 

voeren.  

Bron: JGZ-richtlijn Overgewicht (2012). https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-

richtlijnen/richtlijn/overgewicht  

 

SDQ 

5/6-jaar 

 
Test Wanneer Norm Actie Discipline 

De Strengths and 

Difficulties 

Questionnaire 

(SDQ) 

ouderversie 4-17 

jaar  

Alle kinderen  Totale 

probleemscore > 

15 (uit 

oudervragenlijst) 

Uitnodigen Jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

 

De JGZ-richtlijn Psychosociale 

problemen specificeert niet welke 

discipline de vervolgactie dient uit te 

voeren.  

Bronnen: 

- Theunissen, M.H.C.; Wolff de, M.; Grieken van, A.; Mieloo, C. (2016). Handleiding 

voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het 

signalering van psychosociale problemen bij 3-17 jarigen. TNO, Leiden. 

www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30697&m=1477564280&action=file.download 

- JGZ-richtlijn: Psychosociale problemen (2016): https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-

richtlijnen/richtlijn/psychosociale-problemen 
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SDQ 

10-11 jaar 
Test Wanneer Norm Actie Discipline 

De Strengths and 

Difficulties 

Questionnaire 

(SDQ) 

ouderversie 4-17 

jaar  

Alle kinderen  Totale 

probleemscore > 14 

(uit 

oudervragenlijst) 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

 

De JGZ-richtlijn 

Psychosociale 

problemen specificeert 

niet welke discipline 

de vervolgactie dient 

uit te voeren.  

Bronnen:  

- Theunissen, M.H.C.; Wolff de, M.; Grieken van, A.; Mieloo, C. (2016). Handleiding 

voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het 

signalering van psychosociale problemen bij 3-17 jarigen. TNO, Leiden. 

www.ggdghorkennisnet.nl/?file=30697&m=1477564280&action=file.download 

- JGZ-richtlijn: Psychosociale problemen (2016): https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-

richtlijnen/richtlijn/psychosociale-problemen 
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Seksuele ontwikkeling 

 

Seksuele ontwikkeling 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

 

Prevalentie  

 

Seksuele ontwikkelingsfasen (uit de JGZ richtlijn Seksuele Ontwikkeling, 2014):  

• 6 tot 9 jaar: In de derde fase kunnen kinderen zich steeds beter inleven in de ander. 

Vriendschappen worden intenser, ze gaan meer om met kinderen van hun eigen 

sekse, ze zijn zich meer bewust van sociale regels. Internet begint een (grotere) rol te 

spelen. De eerste gevoelens van schaamte treden op; zo douchen sommige kinderen 

liever niet meer in het bijzijn van anderen. Ook kunnen kinderen zich 

ongemakkelijker voelen en minder vragen over seks stellen. Kinderen kunnen op 

deze leeftijd eerste gevoelens van verliefdheid ervaren en beschrijven. Ze fantaseren 

bijvoorbeeld over met wie ze later willen trouwen.  

• 9 tot 12 jaar: De vierde fase van de seksuele ontwikkeling wordt ook wel de fase van 

de prepuberteit genoemd. De eerste lichamelijke veranderingen worden zichtbaar, 

kinderen worden verliefd en sommige kinderen krijgen voor het eerst verkering. De 

lichamelijke veranderingen zorgen bij veel (pre)pubers voor onzekerheid. Zowel 

jongens als meisjes kunnen onzeker zijn over hun eigen lichaam. Leeftijdgenoten en 

vrienden spelen in deze periode een steeds grotere rol. De aanhankelijkheid (naar 

ouders) neemt af en de zelfredzaamheid neemt toe. Het gebruik van internet neemt 

toe (70% heeft een eigen profiel). Kinderen hebben meer interesse in seks, maar er 

zijn onderling grote verschillen. Ze hebben seksuele fantasieën, ze praten meer met 

vrienden over seks en doen zoen- en masturbatiespelletjes. 

 

Uit het onderzoek Seks onder je 25e (De Graaf et al., 2012) blijkt dat van jongeren van 12-13 

jaar 32% wel eens getongzoend had, 27% wel eens gemasturbeerd had, 22% wel eens een 

orgasme gehad had en 3% van de 12-13 jarigen heeft geslachtsgemeenschap gehad. Deze 

aantallen zijn tussen 2005 en 2012 bijna gelijk gebleven. Er worden verschillen gevonden 

tussen jongens en meisjes (57% van de jongens van 12-14 jaar masturberen bijvoorbeeld, 

t.o.v. 18% van de meisjes), opleidingsniveau, afkomst en geloof.  

 

Seksuele (LHBT) oriëntatie  

Uit het onderzoek Seks onder je 25e (De Graaf et al., 2012) blijkt dat van jongeren van 12-14 

jaar 0,7% van de jongens aangeeft (ook) personen van het eigen geslacht te vallen en 1,3% 

hierover twijfelt. Bij meisjes gaat dit om respectievelijk 1,7% en 2,1%. Van de 

bevolkingsgroep van 15 tot 70 jaar is ongeveer een op de 250 mensen in Nederland 

transgender (Felten & Boote, 2015).  

 

Gevolgen / ziektelast  

 

Uit het onderzoek Seks onder je 25e (De Graaf et al., 2012) blijkt dat jonge starters meer 

risico’s liepen op bijvoorbeeld tot grensoverschrijding en beschermingsgedrag.  

Lesbische, homo- en bi leerlingen hebben ruim twee keer zo vaak emotionele problemen, 

gedragsproblemen en te kampen met hyperactiviteit. Het negatief bejegenen van jongeren 
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vanwege het LHBT-zijn door leeftijdsgenoten gaat samen met een verminderde psychische 

gezondheid, meer school gerelateerde problemen en meer middelengebruik. Zelfmoord komt 

onder lesbische, homo en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele 

jongeren. (Felten & Boote, 2015)  
 

Beschikbare behandelingen: 

 

De JGZ richtlijn Seksuele Ontwikkeling (2014) geeft de volgende adviezen voor JGZ-

professionals bij 11 jarigen:  

“De JGZ-professional vraagt (ouders) proactief naar de seksuele ontwikkeling van 10-

jarigen: ‘Heeft u vragen over de seksuele ontwikkeling van uw kind?’ De JGZ-professional 

informeert kind en ouders over de seksuele ontwikkeling en gebruikt hiervoor bijvoorbeeld 

een (digitale) folder (‘Pubergids’ van RutgersWPF) of verwijst naar www.opvoeden.nl en 

materiaal voor opvoedingsondersteuning (zie thema interventies en voorlichtingsmateriaal).  

• De JGZ-professional biedt ouders ondersteuning bij het voorbereiden van hun kind 

op de puberteit. Denk in dit verband aan: lichamelijke veranderingen, masturbatie en 

vruchtbaarheid bij jongens en meisjes, zaadlozing en natte droom bij jongens. 

• De JGZ-professional vraagt naar de seksuele ontwikkeling en informeert ouders 

herhaaldelijk, maar in ieder geval op de leeftijd van 10/11 jaar (voorbereiding op de 

puberteit).” 

 

Verwijzing bij seksuele grensoverschrijding 6 – 12 jaar (JGZ richtlijn Seksuele 

Ontwikkeling, 2015): 

“De JGZ-professional verwijst door naar een andere vorm van hulpverlening, als er sprake is 

van de volgende seksuele grensoverschrijding: 

• een ander kind/andere kinderen tijdens seksueel spel herhaaldelijk pijn blijft doen, 

• herhaaldelijk seksueel expliciete gesprekken voert met een groot leeftijdsverschil, 

• herhaaldelijk geslachtsdelen met de mond aanraakt, 

• herhaaldelijk onder (groeps)druk anderen dwingt mee te doen aan seksspelletjes, 

• (poging tot) geslachtsgemeenschap en/ of anaal contact met leeftijdsgenoten/jongere 

kinderen 

• herhaaldelijk seksuele pesterijen én niet ontvankelijk is voor bijsturing door ouders.” 

 

 

2. Bestaande protocollen 

 

Twente protocol 5/6 jaar 

Seksuele ontwikkeling: 

- Lichamelijke aspecten 

- Psychosociale aspecten 

 

15min 

30min 

 

Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige 

Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige 

Puberteitsontwikkeling: 

- Lichamelijke aspecten 

- Psychosociale vragen/ problemen 
- Leefstijl (genotmiddelen, seks, internet, 

relaties) 

 

15min 

30min 

30min 

 

Jeugdarts 

Jeugdverpleegkundige 

Jeugdverpleegkundige 

Niets over in vragenlijst. 

 

Kennermerland 10/11 jaar vragenlijst: 

Dochter: is uw dochter al ongesteld? Ja, sinds… Nee 

Zoon: weet uw zoon voldoende over voorhuid hygiëne? Geen voorhuid, Ja, Nee 
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Ongesteld dochter ook bij andere vragenlijsten 10/11 jaar 

 

Protocol GGD Utrecht 10/11 jaar: 

Risico op meisjesbesnijdenis?  

 Ja   Automatische taaktrigger team à Oproepen gesprek bij wat in jullie team is 

afgesproken. Kan JA of JV 

 

GGD Hollands Midden: 

Verwijst in protocol 10/11 jaar rondom seksuele ontwikkeling naar website 

www.pubergezond.nl  

In de vragenlijst 10/11 staat aan het eind: Wilt u graag zelf een gesprek met ons? Zo ja, over 

welk onderwerp: keuzeoptie: “Seksuele ontwikkeling” 

 

 

6. Aanbeveling selectiecriteria  

 

De prevalentie van problemen m.b.t. puberteit en seksuele ontwikkelingen is onbekend. 

Jeugdigen die lesbisch, homo- of biseksueel zijn, hebben een verhoogd risico op 

psychosociale problemen. Omdat er geen duidelijke normen zijn, maar het wel belangrijk 

wordt geacht om dit thema bij ouders onder de aandacht te brengen, kiest de werkgroep 

ervoor om de laatste vraag van de standaard signaleringslijst uit te breiden met de optie 

‘puberteit/seksuele ontwikkeling’ en dit als norm te hanteren.  

 

 
5/6-

jarigen 

Mee- 

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

vervolgcontact 

Nee     

10/11-

jarigen 

Ja  Wilt u een gesprek met 

de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

puberteit/seksuele 

ontwikkeling? 

 

Ouder geeft aan 

puberteit 

/seksuele 

ontwikkeling te 

willen 

bespreken  

Uitnodigen 

 

Jeugdarts of 

jeugdver-

pleegkundige  

 

Staat niet 

gespecificeerd 

in de richtlijn 

 

7. Literatuur  
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gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Rutgers WPF / Soa aids Nederland, Delft: 
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Slapen 

Slapen 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

De JGZ richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen: Preventie, signalering, 

diagnostiek en interventie bij slaapproblemen in de JGZ’ is momenteel (d.d. september 

2016) in concept beschikbaar voor de praktijktest. Naar verwachting is deze eind 2016 

gereed. 

 

De informatie hieronder komt uit de concept JGZ-richtlijn.  

 

Normale slaapduur  

Tabel 1. Gebaseerd op Tabel 1 uit de concept JGZ-richtlijn. De aanbevolen slaapduur is 

conform de American Academy of Sleep Medicine (Paruthi et al., 2016) en gemiddelde 

slaapduur komt uit het artikel van Galland, Taylor, Elder, & Herbison (2012).  

Leeftijd Aanbevolen totale 

slaapduur in uren 

Gemiddelde slaapduur (range 

of standaarddeviatie) in uren 

 5 jaar 10-13 11,5 (9,1 – 13,9) 

 6 jaar 9-12 9,7 (8,1 – 11,4) 

 10 jaar 9-12 9,1 (7,6 – 10,7) 

 11 jaar 9-12  9 (7,3 – 10,6) 

 

Prevalentie van slaapproblemen  

Prevalentiecijfers van slaapproblemen bij peuters en kleuters liggen in internationale studies 

tussen de 20-30% (Mindell et al., 2006). […] In een ander Nederlands onderzoek naar 

slaapproblemen bij kinderen van 2- 14 jaar bleek dat ongeveer een kwart van de ouders 

minstens 1 slaap-gerelateerd probleem ervaart (van Litsenburg et al., 2010). Het vaakst 

wordt daarbij slaperigheid overdag genoemd. Bij jonge kinderen van 2-6 jaar kwam vaker 

dan bij oudere kinderen de volgende slaapproblemen voor: weigeren om naar bed te gaan, 

angst om te gaan slapen, ’s nachts wakker worden, parasomnia’s (bijvoorbeeld 

slaapwandelen en tandenknarsen) en problemen met ademhaling tijdens de slaap. Problemen 

met in slaap vallen, problemen met slaapduur en vermoeidheid overdag kwamen vaker voor 

bij oudere kinderen (10-14 jaar). 

 

Gevolgen / ziektelast 

“ Uit een uitgebreide meta-analyse naar de relatie tussen slaap en cognitie en 

gedragsproblemen bij kinderen van 5-12 jaar bleek dat slaapduur een significante positieve 

relatie met cognitieve prestaties had (astill et al., 2012). Verder hangt een kortere slaapduur 

samen met meer gedragsproblemen, voor zowel internaliserende als externaliserende 

gedragsproblemen. Chronisch slaaptekort kan ook leiden tot hyperactiviteit, in sommige 

gevallen kan dit lijken op ADHD (Owens et al., 2013). Ook slaapstoornissen gaan vaak 

samen met substantiële gedragsproblemen en een cognitieve achterstand bij kinderen 

(Kheirandish & Gozal, 2006). Hoewel de literatuur naar kinderen minder uitgebreid is dan 

bij volwassenen, ontstaan vergelijkbare tekorten in cognitief functioneren als resultaat van 
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verstoorde slaap. Een te korte slaapduur (dit is voor ieder kind verschillend) kan overgewicht 

veroorzaken bij kinderen in deze leeftijdscategorie (Nielsen et al., 2011).”  

 

Beschikbare behandelingen 

 

De volgende (voor deze leeftijdscategorie relevante) conclusies worden in de concept 

richtlijn op basis van de literatuur opgesomd:  

 

• Het is aangetoond dat graduele uitdoving effectief is in het verminderen van 

slaapproblemen bij jonge kinderen (> 6 maanden) (Mindell et al., 2006; 

Morgenthaler et al., 2006).  

• Het is aangetoond dat positieve routines en het geleidelijk veranderen van de bedtijd 

met vooraf afgesproken bekrachtigers effectief is voor het verbeteren van de slaap 

van kinderen (> 6 maanden) (Mindell et al., 2006; Morgenthaler et al., 2006).  

Het is aangetoond dat gepland wakker worden effectief is met betrekking tot het 

verminderen van slaapproblemen bij kinderen, echter dit kan bij jonge kinderen (< 6 

maanden) niet toegepast worden. (Mindell et al., 2006; Morgenthaler et al., 2006). 

• Het is aangetoond dat een gedragsmatige aanpak met het belonen van gewenst 

gedrag en uitdoving van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld door middel van een 

bedtijd pas, bij schoolgaande kinderen effectief is in het verminderen van 

slaapproblemen (Quach et al., 2011).  

• Het is aangetoond dat de behandeling met melatonine bij kinderen effectief is. Ook 

is de behandeling met melatonine in principe veilig (Bendz & Scates, 2010; van 

Geijlswijk et al., 2010). De aanbeveling voor JGZ professionals is echter om ouders 

in principe af te raden om melatonine te gebruiken en met een gedragsmatige aanpak 

te starten.  

 

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Slapen wordt gemeten met drie items in de standaard signaleringslijst. 

De stellingen luiden: 

‘Mijn kind slaapt goed’ 

‘Mijn kind is ’s ochtends moe’  

Er zijn bij beide stellingen 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

 

Daarnaast wordt bij de vraag: ‘Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken 

tijdens het gezondheidsonderzoek?’ de antwoordcategorie ‘slaapgedrag’ gegeven.  

 

B. 10/11-jarigen 

De vragen zijn hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

De stellingen luiden: 

‘Mijn kind slaapt goed’ 

‘Mijn kind is ’s ochtends moe’  

Er zijn bij beide stellingen 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit. 

 

Daarnaast wordt bij de vraag: ‘Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken 

tijdens het gezondheidsonderzoek?’ de antwoordcategorie ‘slaapgedrag’ gegeven. 

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

In de concept richtlijn wordt uitgegaan van de zorgen van ouders of de jeugdige over slapen. 

Wanneer ouders of jeugdigen dit aangeven, dient er een oriënterend gesprek met ouders 
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plaats te vinden, waarna besloten wordt of een vervolgafspraak met een brede anamnese 

wenselijk is.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- Geen vermelding van slaapproblemen in de besliscriteria. Naar slapen wordt in de 

vragenlijst gevraagd met de vraag: “Heeft uw kind een gezond slaapritme? (ja/nee)”. 

 

Kennemerland 

- Ouders vullen bij de vraag “Mijn kind slaapt goed (inslapen, doorslapen)” nee in, of geven 

bij de open vraag aan vragen of problemen ten aanzien van slapen te hebben → Een 

onderzoek op indicatie, in onderling overleg met het JGZ-team wordt bepaald bij welke 

discipline het kind wordt opgeroepen 

 

GGD Regio Utrecht 

- Ouders vullen bij de open vraag “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke 

problemen, groei, enz.?” in dat ze een vraag hebben over slaapgedrag (inslapen, doorslapen) 

→ Verwijzen naar jeugdverpleegkundige → 1 mnd 

 

Twente 

  

Denk bij de volgende vragen aan 

de afgelopen drie maanden: 

(Bijna) 

nooit 
Soms Vaak 

(Bijna) 

altijd 

Mijn kind kan slecht in slaap komen     

Mijn kind wordt ‘s nachts wakker     

Mijn kind verzet zich bij het naar bed gaan     

Mijn kind slaapt bij volwassene(n) in bed     

Mijn kind heeft last van nachtmerries     

  

Wilt u over het onderwerp slapen overleg met de Jeugdgezondheidszorg?        Ja        

Nee 

 

- Ouders geven problemen aan m.b.t. slapen (inslapen, doorslapen, etc.). In de vragenlijst is 

dan ‘vaak’ of ‘(bijna) altijd’ aangekruist. → Verwijzen naar jeugdverpleegkundige 

 

VGGM 

- Ouders geven bij de vraag “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

waarvoor u een afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, 

lichamelijke klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, 

rug/ houding, zindelijkheid)” aan een vraag te hebben over slaapgedrag (inslapen, 

doorslapen) → verwijzen naar jeugdverpleegkundige 1 maand 

 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Ouders vullen bij de vraag “Mijn kind slaapt goed (inslapen, doorslapen)” nee in, of geven 

bij de open vraag aan vragen of problemen ten aanzien van slapen te hebben → Een 
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onderzoek op indicatie, in onderling overleg met het JGZ-team wordt bepaald bij welke 

discipline het kind wordt opgeroepen 

 

GGD Regio Utrecht 

- Ouders vullen bij de open vraag “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke 

problemen, zindelijkheid, spraakproblemen, ogen, oren, zelfvertrouwen, leerproblemen, 

groei, enz.?” in dat ze een vraag hebben over slaapgedrag (inslapen, doorslapen) → 

Verwijzen naar jeugdverpleegkundige → bellen 1 mnd 

 

VGGM 

- Ouders geven bij de vraag “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

waarvoor u een afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, 

lichamelijke klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, 

rug/ houding, zindelijkheid)” aan een vraag te hebben over slaapgedrag (inslapen, 

doorslapen) → verwijzen naar jeugdverpleegkundige 1 maand 

 

Rivas/Careyn 

- Bij slaapproblemen krijgen ouders het tipblad mee in de uitslagenbrief. In de vragenlijst 

wordt gevraagd: “Heeft uw kind last van slaapproblemen? (ja/nee)” 

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Ouders geven bij vraag: “Heeft u vragen waarvoor u graag een afspraak wilt maken met 

een van onze medewerkers (jeugdarts of jeugdverpleegkundige)? Uw vraag kan te maken 

hebben met bijvoorbeeld eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke problemen, 

spraaktaalontwikkeling.” aan dat ze een vraag hebben over slaapgedrag → 

jeugdverpleegkundige 

 

GGD Hollands-Midden 

Ouders vinken bij de vraag: “Wilt u graag een gesprek met ons? Nee/Ja, aan dat ze graag een 

gesprek willen over slapen → jeugdverpleegkundige.  

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 

Mijn kind slaapt goed 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 256 68,4 

vaak 96 25,7 

soms 20 5,3 

nooit 2 ,5 

Total 374 100,0 

Missing System 385  
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Mijn kind is 's ochtends moe 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 3 ,8 

vaak 11 3,0 

soms 194 52,2 

nooit 164 44,1 

Total 372 100,0 

Missing System 387  

 

Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: slaapgedrag 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 361 97,0 

aangekruist 11 3,0 

Total 372 100,0 

Missing System 387  

 

B. 10/11-jarigen 

 

Mijn kind slaapt goed 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 270 66,5 

vaak 109 26,8 

soms 22 5,4 

nooit 5 1,2 

Total 406 100,0 

Missing System 367  

 

Mijn kind is 's ochtends moe 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 4 1,0 

vaak 13 3,2 

soms 238 59,1 

nooit 148 36,7 

Total 403 100,0 

Missing System 370  
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Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: slaapgedrag 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 391 97,3 

aangekruist 11 2,7 

Total 402 100,0 

Missing System 371  

 

 

 

6 Aanbevelingen  

De prevalentie van slaapproblemen is matig/hoog (20- 30%). Slaapproblemen worden 

gecorreleerd met verschillende negatieve uitkomsten (bijv. verminderde cognitieve 

prestaties, gedragsproblemen). Afhankelijk van het type slaapprobleem zijn verschillende 

behandelingen mogelijk. 

De werkgroep vindt dat de JGZ een belangrijke voorlichtende taak heeft over slapen van 

kinderen. Om de regie bij ouders te leggen, wordt besloten ouders uit te nodigen wanneer zij 

zelf aangeven een gesprek te willen en informatiemateriaal te verschaffen wanneer er 

moeilijkheden met slaap lijken te zijn (te weinig of niet makkelijk inslapen).  
 Mee- 

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Ja 8. Hoeveel uur slaapt uw 

kind meestal per nacht? 

 

De volgende vragen kunnen 

worden beantwoord met 

‘Altijd’, ‘Vaak’, ‘Soms’ of 

‘Nooit’ 

 

9. Mijn kind valt makkelijk 

in slaap 

10. Mijn kind is ’s ochtends 

moe 

 

19. Ouder geeft aan slapen te 

willen bespreken 

 

 

Vraag 8 - Kind slaapt 

gemiddeld < 9 uur per 

nacht of 

Vraag 9 - Kind valt nooit 

makkelijk in slaap of 

Vraag 9 - Kind valt soms 

makkelijk in slaap of 

Vraag 10 - Kind is altijd 's 

ochtends moe of 

Vraag 10 - Kind is vaak 's 

ochtends moe 

 

Informatie-

materiaal 

 

 

 

  

 

19. Ouder wil een gesprek 

over slapen 

Uitnodigen Jeugdarts of 

Jeugdver- 

pleegkundige 

10/11-

jarigen 

Ja 8. Hoeveel uur slaapt uw 

kind meestal per nacht? 

 

De volgende vragen kunnen 

worden beantwoord met 

‘Altijd’, ‘Vaak’, ‘Soms’ of 

‘Nooit’ 

 

9. Mijn kind valt makkelijk 

in slaap 

10. Mijn kind is ’s ochtends 

moe 

 

20. Ouder geeft aan slapen te 

willen bespreken 

 

Vraag 8 - Kind slaapt 

gemiddeld < 8 uur per 

nacht of 

 Vraag 9 - Kind valt nooit 

makkelijk in slaap of 

Vraag 9 - Kind valt soms 

makkelijk in slaap of 

Vraag 10 - Kind is altijd 's 

ochtends moe of 

Vraag 10 - Kind is vaak 's 

ochtends moe 

  

Informatie-

materiaal 

 

20. Ouder wil een gesprek 

over slapen 

Uitnodigen Jeugdarts of  

Jeugdver- 

pleegkundige 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  165 
© 2019 TNO  
 
 

7 Literatuur  

 

Astill RG, Van der Heijden KB, Van Ijzendoorn MH, Van Someren EJ. Sleep, cognition, 

and behavioral problems in school-age children: A century of research meta-analyzed. 

Psychol Bull. 2012;138(6):1109-1138. 

 

Bendz LM, Scates AC. Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-

deficit/hyperactivity disorder. Ann Pharmacother. 2010;44(1):185-191. 

 

Galland BC, Taylor BJ, Elder DE, Herbison P. Normal sleep patterns in infants and children: 

A systematic review of observational studies. Sleep Med Rev. 2012;16(3):213-222. 

 

Kheirandish L, Gozal D. Neurocognitive dysfunction in children with sleep disorders. Dev 

Sci. 2006;9(4):388-399. 

 

Mindell JA, Kuhn B, Lewin DS, Meltzer LJ, Sadeh A. Behavioral treatment of bedtime 

problems and night wakings in infants and young children - an american academy of sleep 

medicine review. Sleep. 2006;29(10):1263-1276. 

 

Morgenthaler TI, Owens J, Alessi C, et al. Practice parameters for behavioral treatment of 

bedtime problems and night wakings in infants and young children. Sleep. 

2006;29(10):1277-1281. 

 

Nielsen LS, Danielsen KV, Sorensen TI. Short sleep duration as a possible cause of obesity: 

Critical analysis of the epidemiological evidence. Obes Rev. 2011;12(2):78-92. 

 

Owens J, Gruber R, Brown T, et al. Future research directions in sleep and ADHD: Report of 

a consensus working group. J Atten Disord. 2013;17(7):550-564. 

 

Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, et al. Recommended amount of sleep for pediatric 

populations: A consensus statement of the american academy of sleep medicine. J Clin Sleep 

Med. 2016;12(6):785-786. 

 

Quach J, Hiscock H, Ukoumunne OC, Wake M. A brief sleep intervention improves 

outcomes in the school entry year: A randomized controlled trial. Pediatrics. 

2011;128(4):692-701. 

 

van Geijlswijk IM, Korzilius, Hubert P. L. M, Smits MG. The use of exogenous melatonin in 

delayed sleep phase disorder: A meta-analysis. Sleep: Journal of Sleep and Sleep Disorders 

Research. Dec 2010;33(12):1605-1614. 

 

van Litsenburg RR, Waumans RC, van den Berg G, Gemke RJ. Sleep habits and sleep 

disturbances in Dutch children: A population-based study. Eur J Pediatr. 2010;169(8):1009-

1015. 

 

Vlasblom, E., van Sleuwen, B., L’ Hoir, M., & Beltman, M. (in concept). JGZ richtlijn 

Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen: Preventie, signalering, diagnostiek en 

interventie bij slaapproblemen in de JGZ. Leiden: TNO.  

 

 
 

 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  166 
© 2019 TNO  
 
 

Sociale steun 

Sociale steun ouders 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie van gebrek aan sociale steun 

Het is onduidelijk hoeveel ouders een gebrek aan sociale steun ervaren. Van alle mensen 

tussen de 18 en 65 jaar, geeft ruim 9% aan op niemand terug te kunnen vallen, mocht (extra) 

zorg en ondersteuning nodig zijn (Putman et al., 2016).  

 

Gevolgen / ziektelast 

De aanwezigheid van een sociaal netwerk is een beschermende factor tegen de ontwikkeling 

van problemen bij ouders en kinderen (zie o.a. Mutsaers & Berg, 2010; Asscher & 

Paulussen-Hoogeboom, 2005). 

 

Beschikbare behandelingen 

Onderstaande tekst komt uit het Wat Werkt-document: “Wat werkt bij het versterken van het 

sociale netwerk van gezinnen?” van het NJi (Bartelink & Verheijden, 2015, p.1):  

 

“Een goed functionerend sociaal netwerk is belangrijk voor het welzijn van gezinnen. Toch 

is er nog maar weinig bekend over interventies en technieken die effectief het sociale 

netwerk kunnen versterken. Beschikbare interventies zijn gericht op uiteenlopende 

doelgroepen en doelen, waardoor algemene uitspraken moeilijk te doen zijn. Preventief lijkt 

het vooral belangrijk om laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting voor ouders te 

creëren. Voor ouders uit risicogroepen – vaak geïsoleerde ouders die laagopgeleid zijn, geen 

of slecht betaald werk hebben en wonen in een achterstandsbuurt – kunnen ook getrainde 

vrijwilligers een vorm van sociaal netwerk bieden of helpen het sociale netwerk uit te 

breiden. Waar het gaat om gezinnen met (ernstige) opvoedingsproblemen, zijn interventies 

waarin hulpverleners een belangrijke rol spelen het best onderzocht. Interventies die het 

bestaande sociale netwerk inschakelen met als doel praktische en emotionele ondersteuning 

te bieden zijn er nauwelijks of zijn slecht onderzocht.”  

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Sociale steun wordt gemeten met één item in de standaard signaleringslijst. 

1. De stelling: ‘Ons gezin heeft voldoende kennissen/vrienden/familie die helpen als het 

nodig is’.  

Er zijn 2 antwoordmogelijkheden: Ja en Nee.  

 

 

B. 10/11-jarigen 

De vraag is hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

1. De stelling: ‘‘Ons gezin heeft voldoende kennissen/vrienden/familie die helpen als het 

nodig is’.  

Er zijn 2 antwoordmogelijkheden: Ja en Nee.  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er is geen richtlijn over sociale steun beschikbaar.  
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4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- Sociale steun wordt niet genoemd in de besliscriteria en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

Kennemerland 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

GGD Regio Utrecht 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

Twente  
- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

VGGM 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Sociale steun wordt niet genoemd in de besliscriteria en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

GGD Regio Utrecht 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

VGGM 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

Rivas/Careyn 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 
 

GGD Hollands-Midden 

- Sociale steun wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 
Ons gezin heeft voldoende kennissen/vrienden/familie die helpen als het nodig is 

 Frequency Valid Percent 

Valid ja 207 88,5 

nee 23 9,8 

3 

4 

Total 

3 

1 

234 

1,3 

,4 

100,0 

Missing System 525  
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B. 10/11-jarigen 
Ons gezin heeft voldoende kennissen/vrienden/familie die helpen als het nodig is 

 Frequency Valid Percent 

Valid ja 197 91,6 

nee 18 8,4 

Total 215 100,0 

Missing System 558  

 
 

6 Aanbevelingen  

Sociale steun is een belangrijke beschermende factor voor veel problemen. De prevalentie 

van gebrek aan sociale steun is echter onbekend, evenals de interventies en technieken om 

het sociale netwerk te versterken.  

De werkgroep besluit sociale steun niet mee te nemen als selectiecriterium, o.a. omdat hier 

niet op geïntervenieerd kan worden.  

 

 
 Meenemen?  Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Nee Vraag eruit   

10/11-

jarigen 

Nee Vraag eruit   
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Spraak- en taalproblemen 

Spraak- en taalproblemen 

 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

Prevalentie 

Een kind heeft een spraak- en/of taalstoornis wanneer de spraak, het taalbegrip en/of de 

taalproductie zich langzamer of anders ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenoten (Van 

der Ploeg, Lanting, Verkerk, 2005).  

De prevalentie van taal-/spraakproblemen bij jonge kinderen is ongeveer 5%, al lopen de 

schattingen in de literatuur sterk uiteen (Reep-van den Bergh et al., 1998 zoals beschreven in 

Van der Ploeg, Lanting, Verkerk, 2005). Allochtone kinderen lopen een groter risico dan 

autochtone kinderen.  

Gevolgen 

Spraak- en/of taalproblemen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de sociale en 

academische ontwikkeling, en de algehele gezondheid. Zo vergroten taal- en/of spraak 

stoornissen o.a. het risico op leerproblemen, pesten, moeite bij het sluiten van 

vriendschappen, angst en sociale fobie (Reilly, McKean, Morgan, Wake, 2015), negatieve 

zelfwaardering, en zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek 

(Goorhuis-Brouwer, Nakken & Van den Berg, 1996).  

Effectieve interventies 

Bij een deel van de kinderen met een specifieke spraak- en/of taalstoornis heeft logopedie 

een positief effect. Dit geldt met name voor kinderen met problemen op het gebied van 

fonologie, woordenschat of syntax. Voor kinderen met taalbegripsproblemen zijn 

interventies vaak minder effectief (Law, Garett & Nye, 2004). Er zijn verschillende goed 

onderbouwde interventies opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het 

Nederlands Jeugd Instituut met als doel de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.  

• Kaleidoscoop is een educatieve methode voor kinderen van 0 tot 6 jaar gericht op de 

brede ontwikkeling, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.  

• Boekenpret is een interventie voor kinderen van 0 tot 6 jaar, dat zich richt op het 

bevorderen van lezen, om zo de taalontwikkeling te stimuleren.  

• De VoorleesExpress is een interventie voor kinderen van 2 tot 8/9 jaar met een 

taalachterstand, waarbij ouders tijdens wekelijkse huisbezoeken aangemoedigd en 

begeleid worden om hun kind voor te lezen, met als doel de taalontwikkeling te 

stimuleren.  

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

In de standaard signaleringslijst wordt bij beide leeftijdsgroepen gevraagd:  

Heeft u zelf (of school) vragen en/of zorgen over het praten* van uw kind? 

*Bijvoorbeeld stotteren, woordenschat, slissen, taalgebruik 
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3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er is een JGZ-richtlijn in ontwikkeling omtrent spraak- taalontwikkeling (zomer 2017 in 

praktijktest).  

Volgens de DSM-V hoort vanaf 4 jaar de gehele spraak verstaanbaar te zijn (American 

Psychiatric Association, 2014). 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

In de vragenlijst voor ouders komt de vragen voor: “Heeft uw kind op dit moment logopedie 

of logopedie gehad?”, “Heeft u zorgen en/of vragen over spraak, taal of stemgebruik van uw 

kind?”. 

Wanneer er aanwijzingen zijn voor taal/spraak problemen → verwijzing naar 

verpleegkundige. Wanneer er vermoeden is van ontwikkelingsproblemen/-stoornis zoals 

taal/spraakprobleem in combinatie met een ander ontwikkelingsprobleem/vragen van school 

over retardatie, gedragsmatige diagnoses (ASS, ADHD, MCDD, etc.) → verwijzen naar arts.  

Kennemerland 

In de vragenlijst voor ouders komen de vragen voor: “Is uw kind (in de afgelopen 2 jaar) 

onder behandeling (geweest) bij hulpverleners zoals .. logopediste?”. Ook komt de stelling 

voor: “Mijn kind praat goed”. 

Wanneer tijdens het gesprek met de leerkracht problematiek wordt aangegeven dat er sprake 

is van spraakproblemen en bekend is dat hulpverlening hiervoor nog niet is opgestart → 

onderzoek op indicatie.  

GGD Regio Utrecht 

In de vragenlijst komen de vragen voor: “Is uw kind onder controle/behandeling van: 

logopedist of andere hulpverlener/specialist?” en “Heeft u zorgen over de 

spraak/taalontwikkeling?”. 

Wanneer ouders aangeven een vraag te hebben over de spraak-taalontwikkeling of wanneer 

het kind onder behandeling is van logopedist → overleg met jeugdarts 1 week.  

Twente  

Wanneer ouders aangeven een vraag te hebben over praten, spraak-taal en/of leerkracht geeft 

hierover iets aan → verwijzing jeugdarts.  

VGGM 

Wanneer ouders aangeven een vraag te hebben over spraak-taal en/of leerkracht geeft 

hierover iets aan → vraag in dossier aangeven, folder logopedie meegeven.  

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 
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Indien tijdens het gesprek met de leerkracht wordt aangegeven dat er sprake is van 

spraakproblemen en dat hulpverlening hiervoor nog niet is opgestart → onderzoek op 

indicatie.  

GGD Regio Utrecht 

In de vragenlijst komen de vragen voor: “Is uw kind onder controle/behandeling van: 

logopedist of andere hulpverlener/specialist?” en “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over … spraakproblemen?”. 

Communicatieproblematiek wordt verder niet in het protocol genoemd. 

VGGM 

In de vragenlijst komen de vragen voor: “Is uw kind op dit moment onder behandeling bij 

een specialist voor … spreken en/of taal?” en “Heeft u een vraag voor de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige waarvoor u een afspraak wilt (bijv. over … 

spraak/taalontwikkeling)?”. Communicatieproblematiek wordt verder niet in het protocol 

genoemd. 

Rivas/Careyn 

Communicatieproblematiek wordt niet in het protocol genoemd en komt niet voor in de 

vragenlijst.  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

In de vragenlijst komen de vragen voor: “Is uw kind op dit moment onder 

behandeling/controle van … logopedist? (zo ja, waarvoor?)” en “Heeft u vragen waarvoor u 

graag een afspraak wilt maken met een van onze medewerkers, bijv. over … 

spraaktaalontwikkeling? (ja/nee, toelichting)”. Communicatieproblematiek wordt verder niet 

in het protocol genoemd. 

GGD Hollands-Midden 

In de vragenlijst komt de vraag voor: “Is uw kind sinds groep 2 onder behandeling of 

controle (geweest) i.v.m. ziekte of ander probleem? Denk hierbij aan … logopedist etc. 

(ja/nee, toelichting)”. Communicatieproblematiek wordt verder niet in het protocol genoemd. 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

A. 5/6-jaar 

Heeft u zelf (of school) vragen en/of zorgen over het praten van uw kind?  

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 338 92,6 

ja, namelijk 27 7,4 

Total 365 100,0 

Missing System 394  

Total 759  
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B. 10/11-jaar 

Heeft u zelf (of school) vragen en/of zorgen over het praten van uw kind?  

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 383 95,8 

ja, namelijk 17 4,3 

Total 400 100,0 

Missing System 373  

Total 773  

 

6. Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van spraak- en taalproblemen is laag (ong. 5%), al lopen schattingen uiteen. 

Problemen met spraak zijn over het algemeen goed op te lossen, problemen met taalbegrip 

zijn minder beïnvloedbaar. Bij 5/6-jarigen kan het zijn dat problemen nog niet eerder zijn 

gesignaleerd, daarom is het goed om ouders hier expliciet naar te vragen. Besloten wordt de 

aparte vraag bij 10/11-jarigen weg te halen, omdat problemen met praten in die 

leeftijdsgroep al eerder opgemerkt zijn (door ouders of school). Als ouders vragen hebben 

over spraak, worden zij uiteraard wel uitgenodigd.  

 Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline 

5/6-

jarigen 

Ja 15. Heeft u (of de school) vragen 

/ zorgen over het praten van uw 

kind? Bijvoorbeeld over 

stotteren, slissen, niet genoeg 

woorden kennen. 

- Nee 

- Ja, ik heb vragen over 

 

19. Wilt u een gesprek met de 

jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige over 

vragen of zorgen over het praten 

van uw kind?  

Ouder heeft 

vragen/zorgen 

over praten of 

 Ouder geeft aan 

praten en/of taal 

te willen 

bespreken  

 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

10/11-

jarigen 

Ja 20. Wilt u een gesprek met de 

jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige over 

vragen of zorgen over spraak 

(bijv. stotteren, slissen)? 

Ouder geeft aan 

spraak te willen 

bespreken 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 
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Vaccinaties 

Vaccinaties 

 

1. Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen worden gevaccineerd tegen infectieziekten. Een 

vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus van de oorspronkelijk ziekmakende stof of een 

klein onderdeel van een bacterie. Er worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 

12 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Invasie Infectie door 

Haemophilus influenzae type b (HiB), hepatitis B, pneumokokkenziekte, invasieve infectie 

door meningokokken C, bof, mazelen, rodehond en baarmoederhalskanker door humaan 

papillomavirus (HPV) (RVP, 2018).  

In 1957 is in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gestart. Dankzij het RVP 

worden tienduizenden ziektegevallen en een aantal doden als gevolg van infectieziekten 

voorkomen. De vaccinaties in het RVP hebben tot doel om de gevaccineerde zelf en de 

gehele bevolking te beschermen tegen verschillende (zeer) ernstige infectieziekten, met een 

zo laag mogelijke belasting en minimale risico’s. Een hoge opkomst is hierbij van groot 

belang. Als de vaccinatiegraad (percentage gevaccineerden in de hele doelgroep) boven een 

bepaalde grenswaarde (90%) komt, wordt niet alleen de gevaccineerde beschermd maar 

wordt ook de verspreiding van de ziekteverwekker voorkómen en krijgen epidemieën geen 

kans (van Lier et al., 2017). De vaccinatiegraad in Nederland is hoog en ligt voor alle 

vaccins, behalve het HPV-vaccin, boven de 90%. De vaccinatiegraad van dit vaccin daalde 

in 2017 van 61% naar 53% (zie Figuur 1). Ook voor de andere vaccins is de vaccinatiegraad 

de laatste drie jaar met 0,5% gedaald, maar deze blijven boven de 90%. Ouders hebben 

verschillende redenen om hun kind niet te laten vaccineren. Voorbeelden hiervan zijn 

geloofsovertuiging, sociale normen, angst voor bijwerkingen en negatieve ideeën over de 

effectiviteit van vaccinaties (RIVM, 2017). 

 

Figuur 1 – Vaccinatiegraad per vaccine voor pasgeborenen, kleuters, schoolkinderen en 

adolescente meisjes in 2017 (Bron: RIVM, 2017). 
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Het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma ziet er als volgt uit (RVP, 2018): 

Leeftijd Vaccinatie 1 Vaccinatie 2 

6-9 weken DKTP – HiB- HepB Pneumokokken 

3 maanden DKTP – HiB- HepB  

4 maanden DKTP – HiB- HepB Pneumokokken 

11 maanden DKTP – HiB- HepB Pneumokokken 

14 maanden BMR Meningokokken C 

4 jaar DKTP  

9 jaar DTP BMR 

Meisjes van 12 jaar HPV HPV 

 

2. Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

Er komen geen vragen over vaccinatie voor in de signaleringslijst voor 5/6-jarigen.  

B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

Er komen geen vragen over vaccinatie voor in de signaleringslijst voor 10/11-jarigen.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Er bestaat geen richtlijn over vaccinatie.  

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost 

Protocol  

Vaccinaties komt niet voor in het protocol van Brabant Zuid-Oost. 

Vragenlijst  

Vaccinaties komt niet voor in de vragenlijst van Brabant Zuid-Oost. 

Kennemerland 

Protocol  

Het protocol van Kennemerland geeft aan dat indien op de vragenlijst is aangegeven dat het 

kind niet volledig is gevaccineerd, het JGZ team contact opneemt met het RIVM om navraag 

te doen. Zo nodig vindt er vaccinatie op maat plaats.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van Kennemerland worden de volgende vragen gesteld: ‘Heeft uw kind 

rond het 4e jaar de laatste DKTP-vaccinatie gekregen?’ en ‘Zo nee, wilt u dat uw kind deze 

vaccinatie nog krijgt?’. 

VGGM 
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Protocol 

Indien ouders bij vraag 4 aangeven dat het kind niet alle vaccinaties heeft gehad en dat dit 

een niet-bewuste keuze is, en/of een vraag hebben over vaccinaties wordt er een folder over 

vaccinaties meegegeven. 

Vragenlijst  

Vaccinaties komt niet voor in de vragenlijst van VGGM. 

GGD Regio Utrecht 

Protocol 

Indien ouders bij vraag 4 aangeven dat het kind niet alle vaccinaties heft gehad en dat dit een 

niet-bewuste keuze is, en/of een vraag hebben over vaccinaties wordt er telefonisch contact 

opgenomen met de ouders.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van GGD Utrecht worden de volgende vragen gesteld: ‘Heeft uw kind alle 

inentingen gehad?’ en ‘Indien uw kind niet alle vaccinaties heeft gehad, was dit dan een 

bewust keuze?’. 

GGD Regio Twente 

Protocol 

Indien ouders aangeven dat hun kind niet alle vaccinaties van het RVP heeft gehad of dat ze 

niet weten of hun kind alle vaccinaties heeft gehad neemt de DA contact op met de ouders.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van GGD Regio Twente wordt de volgende vraag gesteld: ‘Heeft uw kind 

alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (tot nu toe) gehad?’.  

B. 10/11-jarigen 

Gooi- en Vechtstreek  

Protocol 

Het onderwerp vaccinaties wordt besproken via een telefonisch consult 

Vragenlijst  

In de vragenlijst van Gooi- en Vechtstreek worden de volgende vragen gesteld: ‘Heeft uw 

kind alle inentingen gehad?’ en ‘Indien nee, was dit een bewuste keuze?’. 

Kennemerland 

Protocol  

Het protocol van Kennemerland geeft aan dat indien op de vragenlijst is aangegeven dat het 

kind niet volledig is gevaccineerd, het JGZ team contact opneemt met het RIVM om navraag 

te doen. Zo nodig vindt er vaccinatie op maat plaats.  

Vragenlijst  
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In de vragenlijst van Kennemerland worden de volgende vragen gesteld: ‘Heeft uw kind 

rond het 9e levensjaar de laatste DTP en BMR-vaccinatie gekregen?’ en ‘Zo nee, wilt u dat 

uw kind deze vaccinatie nog krijgt?’. 

VGGM 

Protocol  

Indien ouders bij vraag 4 aangeven dat het kind niet alle vaccinaties heft gehad en dat dit een 

niet-bewuste keuze is, en/of een vraag hebben over vaccinaties wordt er een folder over 

vaccinaties meegegeven. 

Vragenlijst  

In de vragenlijst van VGGM worden de volgende vragen gesteld: ‘Heeft uw kind alle 

inentingen gehad?’ en ‘Zo nee, was dit een bewuste keuze?’. 

GGD Hollands Midden 

Protocol  

Het onderwerp vaccinaties komt niet voor in het protocol van GGD Hollands Midden. 

Vragenlijst  

Het onderwerp vaccinaties komt niet voor in de vragenlijst van GGD Hollands Midden.  

Rivas 

Protocol 

Het onderwerp vaccinaties komt niet voor in het protocol van Rivas. 

Vragenlijst  

Het onderwerp vaccinaties komt niet voor in de vragenlijst van Rivas.  

GGD Regio Utrecht 

Protocol 

Indien ouders in vragenlijst aangeven dat het kind niet alle vaccinaties heeft gehad (geen 

sprake van bewuste keuze) en/of een vraag hebben over vaccinaties wordt er een check 

gedaan bij het RIVM, telefonisch contact opgenomen met de ouders door de assistente van 

de JGZ en wordt er aangeboden om de vaccinaties in te halen.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van GGD Regio Utrecht wordt de volgende vraag gesteld: ‘Heeft uw kind 

alle inentingen gehad? Welke niet?’.  

GGD Regio Twente 

Protocol  

Indien ouders aangeven dat hun kind niet alle vaccinaties van het RVP heeft gehad of dat ze 

niet weten of hun kind alle vaccinaties heeft gehad neemt de DA contact op met de ouders.  

Vragenlijst  
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Vaccinaties komt niet voor in de vragenlijst van GGD Regio Twente.  

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

Vaccinaties worden niet gevraagd in de standaardsignaleringslijst.  

6. Aanbeveling selectiecriteria  

Dankzij het RVP worden tienduizenden ziektegevallen en een aantal doden als gevolg van 

infectieziekten voorkomen. De vaccinatiegraad is de laatste drie jaar met 0,5% gedaald, maar 

deze blijven boven de 90% (met uitzondering van HPV-vaccin). Vanwege het belang van het 

RVP wordt telefonisch aangeboden om alsnog te vaccineren.  
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Ja Dossierinformatie  In dossier 

vastgelegd dat het 

kind één of 

meerdere 

vaccinaties niet 

heeft gehad  

Telefonisch contact 

(aanbieden om alsnog 

te vaccineren) 

10/11-

jarigen 

Ja Dossierinformatie In dossier 

vastgelegd dat het 

kind één of 

meerdere 

vaccinaties niet 

heeft gehad  

Telefonisch contact 

(aanbieden om alsnog 

te vaccineren) 
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Verstandelijke beperking 

(Lichte) Verstandelijke beperking van kinderen, jongeren en ouders 

 
1. Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

De literatuur richt zich vooral op de licht verstandelijke beperkingen. Daarom beperken wij 

ons in dit gezondheidsthema tot de lichte verstandelijke beperking.  

Er bestaat geen eenduidige definitie voor een lichte verstandelijke beperking (LVB). De 

praktijkdefinitie komt uit ‘De Kleine Gids: Mensen met een lichte verstandelijke beperking 

(2011)’ en stelt dat er sprake is van een LVB bij een IQ-score tussen de 50 en 85 en een 

beperkt sociaal aanpassingsvermogen. De DSM-5 spreekt van een ‘verstandelijke-

ontwikkelingsstoornis en stelt dat hier sprake van is bij een IQ-score tussen de 50-55 tot 

ongeveer 70 en tekorten of beperkingen van het huidige aanpassingsgedrag (NJi, 2015). 

Prevalentie LVB 

Er is geen exact cijfer bekend over het aantal kinderen en jongeren met een LVB. Geschat 

wordt dat 439.000 kinderen en jongeren een IQ-score hebben van 50-85 (als je uitgaat van 

het aantal 5- tot 18-jarigen onder de Nederlandse bevolking en van het gegeven dat 15 

procent van de mensen een IQ score heeft van 50-85), waarvan 313.300 een LVB hebben 

inclusief beperkte sociale redzaamheid (NJI,2015; KJP).  

Gevolgen 

Ten gevolge van een LVB hebben kinderen en jongeren vaak meerdere problemen. Vanwege 

het beperkte werkgeheugen hebben deze kinderen moeite met het onthouden en verwerken 

van informatie, taalgebruik en taalbegrip. Dit heeft te maken met de cognitieve ontwikkeling. 

Ook de emotionele ontwikkeling blijft vaak achter bij kinderen en jongeren met LVB, 

waardoor o.a. empathie, geweten, liefde en seksualiteit minder goed ontwikkeld zijn. 

Vanwege een afwijkende sociale informatieverwerking hebben ze ook vaak problemen in het 

sociale domein. Dit kan ervoor zorgen dat iemand met een LVB vijandiger of passiever 

reageert op bepaalde sociale situaties. Daarnaast worden kinderen en jongeren met een LVB 

vaak overschat omdat aan hun uiterlijk niet te zien is dat zij een handicap hebben. 

Psychiatrische problemen, internaliserend en externaliserend probleemgedrag komen meer 

voor bij kinderen en jongeren met een LVB in vergelijking met hun leeftijdsgenoten (NJi, 

2015).  

Beschikbare behandelingen 

Behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een LVB moeten gericht zijn op 

hun vaardigheden.  

In Nederland bestaan verschillende erkende interventies voor jongeren met een LVB, onder 

andere voor jongeren die residentieel wonen. Het doel van deze interventies is het bieden van 

een veilige leefomgeving en het versterken van vaardigheden m.b.t. zelfstandig functioneren. 

Andere interventies zijn gericht op bijvoorbeeld het verminderen van gedragsproblemen. 

Voorbeelden van erkende interventies zijn Brains4use, Doen Wat Werkt (DWW) en GRIP 

(NJi, 2012). 

Interventies gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische principes zijn effectief in de 

behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Deze interventies moeten 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  180 
© 2019 TNO  
 
 

wel aangepast worden aan de kenmerken van de beperking. Interventies gericht op het 

verwerken van sociale informatie zijn effectief in het verminderen van probleemgedrag van 

kinderen en jongeren met een LVB. Het is belangrijk om de sociale omgeving van het kind 

of de jongere te betrekken bij de behandeling van LVB. Oudertrainingen en 

ouderbegeleiding hebben een positief effect op het verminderen van gedragsproblemen bij 

kinderen en jongeren met een LVB (NJi, 2012).  

Kinderen van ouders met een LVB 

Ouders met een LVB hebben een IQ tussen de 50 en 85 en beperkingen in hun sociaal 

aanpassingsvermogen. Kinderen van ouders met een LVB hebben een grotere kans op 

verwaarlozing. Als gevolg van deze verwaarlozing kunnen er gezondheids-, ontwikkelings- 

en gedragsproblemen bij het kind ontstaan (NJi, 2014). 

2. Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

Er komen geen vragen over LVB voor in de signaleringslijst voor 5/6-jarigen.  

B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

Er komen geen vragen over LVB voor in de signaleringslijst voor 10/11-jarigen.  

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

Volgens de DSM-5 is er sprake van LVB als iemand beduidende beperkingen heeft op de 

volgende twee gebieden:  

• Cognitieve ontwikkeling: een IQ-score tussen de 50 en 70 

• (sociaal) Aanpassingsvermogen. Hieronder vallen de volgende vaardigheden: 

o Conceptuele vaardigheden: lezen, schrijven, rekenen 

o Sociale vaardigheden: communicatievaardigheden, oplossen van sociale 

problemen  

o Praktische vaardigheden: eten, drinken, werken, omgaan met geld 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen: 

Brabant Zuid-Oost 

Protocol  

In het protocol wordt aangegeven dat er verwezen moet worden naar een jeugdarts indien er 

sprake is van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen/stoornis.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst van Brabant Zuid-Oost wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Maakt u zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind?’ De 

antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’ en ‘nee’.  

Kennemerland 

Protocol  
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Indien tijdens een gesprek tussen de jeugdverpleegkundige en de leerkracht blijkt dat er 

problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsproblemen zijn, worden ouder en kind voor een 

onderzoek op indicatie opgeroepen.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van Kennemerland wordt de volgende vraag gesteld: 

‘Is er nog iets anders dat opvalt in het gedrag of de (emotionele) ontwikkeling van uw kind?’ 

De antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’ en ‘nee’.  

VGGM 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van VGGM wordt geen vraag gesteld over LVB. 

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van GGD Regio Utrecht wordt geen vraag gesteld over LVB.  

GGD Regio Twente 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol. 

Vragenlijst 

In de vragenlijst van GGD Regio Twente wordt geen vraag gesteld over LVB.  

B. 10/11-jarigen: 

Gooi- en Vechtstreek 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van Gooi- en Vechtstreek wordt geen vraag gesteld over LVB. 

Kennemerland 

Protocol  

Indien tijdens een gesprek tussen de jeugdverpleegkundige en de leerkracht blijkt dat er 

problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsproblemen zijn, worden ouder en kind voor een 

onderzoek op indicatie opgeroepen.  
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Vragenlijst  

 ‘Is er nog iets anders dat opvalt in het gedrag of de (emotionele) ontwikkeling van uw 

kind?’ De antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’ en ‘nee’.  

VGGM 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van VGGM wordt geen vraag gesteld over LVB. 

GGD Hollands Midden 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst van GGD Hollands Midden wordt geen vraag gesteld over LVB. 

Rivas 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst van Rivas wordt geen vraag gesteld over LVB. 

GGD Regio Utrecht 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst  

In de vragenlijst van GGD Regio Utrecht wordt geen vraag gesteld over LVB. 

GGD Regio Twente 

Protocol  

LBV wordt niet genoemd in het protocol.  

Vragenlijst 

In de vragenlijst van GGD Regio Twente wordt geen vraag gesteld over LVB. 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

Verstandelijke beperking wordt niet gevraagd in de standaard signaleringslijst 
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6. Aanbeveling selectiecriteria  

313.300 kinderen en jongeren hebben een LVB inclusief beperkte sociale redzaamheid. Ten 

gevolge van LVB hebben ze vaak beperkt werkgeheugen, problemen met emotionele 

ontwikkeling en problemen op het sociale domein. Ook komen psychische problemen vaker 

voor. Kinderen van ouders met een LVB hebben een grotere kans op verwaarlozing. 

Kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen met ouders met een verstandelijke 

beperking dienen uitgenodigd te worden bij het 5-6 en 10-11 jarige contactmoment bij de 

jeugdarts of verpleegkundige.  

 Mee- 

nemen?  

Aanpassing 

standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline  

5/6-

jarigen 

Ja Dossierinformatie  Vermoeden van 

verstandelijke beperking 

van ouder(s) en/of kind 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige  

10/11-

jarigen 

Ja Dossierinformatie Vermoeden van 

verstandelijke beperking 

van ouder(s) en/of kind 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige  
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Voeding en eetgedrag 

Voeding en eetgedrag 
 

1. Korte beschrijving: adviezen/normen, prevalentie, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie 

Voedingspatronen 

Diverse onderzoeken laten zien dat de hoeveelheid en samenstelling van de voeding van 

kinderen en jongeren niet altijd optimaal aansluit bij de lichamelijke behoeften. De 

belangrijkste resultaten (Ocke, 2008) zijn:  

• Kinderen van 2-6 jaar eten niet voldoende groente, fruit, vis en vezels.  

• Meer dan 90% van de kinderen eet te weinig vis.  

• De vetinname van kinderen is te hoog en heeft niet de juiste samenstelling.  

• De inname van het merendeel van de vitaminen en mineralen is adequaat, met 

uitzondering van die van vitamine D, zink, ijzer en foliumzuur.  

Deze gegevens zijn afkomstig uit de JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag (2013).  

 

Eetproblemen en eetstoornissen 

“Problemen op het gebied van voeding en eetgedrag hebben een hoge prevalentie. Buitenlands 

onderzoek laat zien dat lichte tot matige problemen voorkomen bij 25% tot 45% van de 

gezonde, zich normaal ontwikkelende jonge kinderen (Benoit, 2009). Ernstige problemen op 

dit gebied treden vooral op bij kinderen met psychomotorische retardatie en chronische 

ziekten; bij hen kan de incidentie oplopen tot 40% tot 80% (Benoit, 2009). Nederlandse cijfers 

zijn niet bekend.” (Bron: JGZ-richtlijn voeding en eetgedrag) 

 Van overgewicht en klassieke eetstoornissen hebben we de volgende prevalentiecijfers:  

• Overgewicht komt voor bij 13.3% van de jongens en 14.9% van de meisjes, obesitas 

bij 1.8% van de jongens en 2.2% van de meisjes. Overgewicht en obesitas komen 

bovendien vaker voor bij kinderen met Turkse en Marokkaanse afkomst dan bij 

Nederlandse kinderen. (Schönbeck & van Buuren, 2010) 

• De incidentie van anorexia nervosa is minimaal 8:100.000 en van boulimia nervosa 

13:100.000 in geïndustrialiseerde landen. Naar schatting is de prevalentie van 

anorexia nervosa 370:100.000 en van boulimia nervosa 1.500:100.000 onder jonge 

vrouwen (15-29 jr.). Deze stoornissen ontwikkelen zich vooral tijdens de puberteit en 

adolescentie, maar er zijn sterke aanwijzingen dat ze ook reeds voorkomen in de 

leeftijdsperiode tussen de 8-12 jaar.  

Deze gegevens zijn afkomstig uit de JGZ-richtlijn voeding en gedrag (2013), de JGZ-richtlijn 

overgewicht (2012) en de GGZ-richtlijn eetstoornissen (2006).  

 

Ziektelast 

Ongezonde voeding en verstoord eetgedrag kunnen leiden tot achterblijvende groei, 

ondergewicht, overgewicht, darmproblemen als obstipatie en diarree en tandbederf.  

Overgewicht en obesitas kunnen leiden tot verschillende fysieke gezondheidsproblemen, zoals 

gewrichtsproblemen, cardiovasculaire problemen, hypertensie, diabetes type 2, 

leververvetting en infertiliteit. Daarnaast kunnen overgewicht en obesitas ook psychosociale 

gevolgen als een negatief zelfbeeld, gepest worden en depressie tot gevolg hebben. De 

klassieke eetstoornissen anorexia en boulimia nervosa kunnen leiden tot ernstige lichamelijke 

problemen, zoals ondergewicht, ondervoeding, uitputting, maag- en darmproblemen, 

hartritmestoornissen, botontkalking, huidproblemen en uitblijvende menstruatie. Tevens 

hebben zij zware psychische gevolgen, zoals depressiviteit, angstklachten, concentratie- en 

geheugenstoornissen en obsessief denken. Ook is de kans op sociaal isolement aanwezig.  

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=557
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=557
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=10&rlpag=675
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=10&rlpag=675
https://www.ggzrichtlijnen.nl/eetstoornissen
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Effectieve interventies 

In de databank Effectieve Jeugdinterventies zijn verschillende interventies opgenomen rondom 

gezond eten, bewegen en overgewicht. Voorbeelden zijn B-Fit, GO, Lekker Fit! 

Basisonderwijs en Weet en Beweeg, allen effectief volgens eerste aanwijzingen.  

 

 

2. Gezondheidsthema in standaardsignaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

• Mijn kind eet goed.  

o Antwoordmogelijkheden: altijd, vaak, soms, nooit.  

• Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken tijdens het 

gezondheidsonderzoek? 

o Antwoordmogelijkheden: Nee, ja. Bij ja wordt gevraagd over welk onderwerp 

die vragen gaan en kan het onderwerp voeding worden aangekruist.  

 

 
B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

• Mijn kind eet goed.  

o Antwoordmogelijkheden: altijd, vaak, soms, nooit.  

• Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken tijdens het 

gezondheidsonderzoek? 

o Antwoordmogelijkheden: Nee, ja. Bij ja wordt gevraagd over welk onderwerp 

die vragen gaan en kan het onderwerp voeding worden aangekruist.  

 

3. Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

In 2016 zijn er nieuwe richtlijnen omtrent de Schijf van Vijf verschenen (Stichting 

Voedingscentrum, 2016). Hierin staan ook de voedselnormen voor kinderen:  

 
 
Naast de samenstelling van het voedsel, is ook het aantal eetmomenten van belang: “De 

Gezondheidsraad adviseert: beperk het gebruik van voedingsmiddelen en dranken met 

toegevoegd suiker en beperk het aantal eet- en/of drinkmomenten tot maximaal zeven per dag 

(inclusief de hoofdmaaltijden). Deze richtlijn komt in de praktijk neer op het naast de drie 
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hoofdmaaltijden maximaal vier keer iets tussendoor eten en/of drinken (hierbij worden water, 

koffie en thee (zonder suiker en melk) buiten beschouwing gelaten).” (JGZ-Richtlijn Voeding 

en Eetgedrag, 2013, p.6) 

 

 

4. Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost  

Vragenlijst: 

• Heeft uw kind een gezond eet- en drinkpatroon? (zoals elke dag ontbijten, eten van 

groente en fruit).  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee.  

 

Kennemerland 

Protocol:  

In het protocol staat aangegeven dat een onderzoek op indicatie zal worden uitgevoerd indien 

op de vragenlijst aan is gegeven dat er vragen dat er vragen of problemen zijn rondom “eten”. 

 

Vragenlijst: 

• Mijn kind ontbijt elke dag voor het naar school gaat.  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. 

• Mijn kind eet verder goed (middag/avondeten).  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. 

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

Verwijzing naar jeugdarts binnen één maand als ouders aangeven dat zij een vraag hebben 

over eetgedrag.  

 

Vragenlijst: 

• Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over 

eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke problemen, groei, enz.?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. Bij ja, aangeven welke.  

 

Twente 

Protocol: 

Doorverwijzing naar een jeugdverpleegkundige vindt plaats als de ouders aangeven dat ze een 

vraag hebben over voeding of als de leerkracht hier iets over aangeeft. Verder kan eventueel 

naar een jeugdverpleegkundige doorverwezen worden wanneer een kind (bijna) nooit of soms 

ontbijt of wanneer een kind vaak of (bijna) altijd zoete dranken drinkt.  

 

Vragenlijst: 

 

Denk bij de volgende vragen aan 
de afgelopen drie maanden: 

(Bijna) 
nooit 

Soms Vaak 
(Bijna) 
altijd 

a. Mijn kind ontbijt ‘s ochtends     

b. Ik ben tevreden over het eten van mijn kind     

c. Mijn kind drinkt zoete (fris)drank, zoals cola, 
  icetea, yogidrink, dubbelfris, vruchtensap 
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• Heeft u nog een vraag waarover u graag contact zou willen met de 

Jeugdgezondheidszorg?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. Bij ja, wordt gevraagd naar het 

onderwerp en kan het onderwerp “voeding” worden aangekruist en wordt 

gevraagd naar een toelichting.  

 

VGGM: 

Protocol:  

Als ouders een vraag hebben over het eetgedrag of de leerkracht hier iets over aangeeft, wordt 

het kind binnen een maand doorverwezen naar de jeugdverpleegkundige. Ook als ouders 

geldgebrek hebben om gezonde voeding te kopen, wordt doorverwezen naar de 

jeugdverpleegkundigen. Bovendien krijgen alle kinderen een folder over gezond eten en 

bewegen mee.  

 

Vragenlijst:  

• Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarvoor u een 

afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, lichamelijke 

klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, 

rug/ houding, zindelijkheid)  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. Bij ja, wordt gevraagd welke vraag 

dat is. 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

Protocol:  

In het protocol staat aangegeven dat een onderzoek op indicatie zal worden uitgevoerd indien 

op de vragenlijst aan is gegeven dat er vragen of problemen zijn rondom “eten”.  

 

Vragenlijst: 

• Mijn kind heeft wel eens alcohol gedronken.  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee.  

• Mijn kind ontbijt elke dag voor het naar school gaat.  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. 

• Mijn kind eet verder goed (middag/avondeten).  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. 

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 

Verwijzing naar jeugdverpleegkundige binnen één maand als ouders aangeven dat zij een 

vraag hebben over eetgedrag.  

 

Vragenlijst: 

• Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, bijvoorbeeld over 

eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke problemen, groei, enz.?  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. Bij ja, aangeven welke.  

 

VGGM 

Protocol: 

Als ouders een vraag hebben over het eetgedrag of de leerkracht hier iets over aangeeft, wordt 

het kind binnen een maand doorverwezen naar de jeugdverpleegkundige. Ook als ouders 

geldgebrek hebben om gezonde voeding te kopen, wordt doorverwezen naar de 
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jeugdverpleegkundige. Bovendien krijgen alle kinderen een folder van het voedingscentrum 

mee.  

 

Vragenlijst: 

• Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarvoor u een 

afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, lichamelijke 

klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, 

rug/ houding, zindelijkheid)  

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. Bij ja, wordt gevraagd welke vraag 

dat is. 

 

Rivas/ Careyn 

Protocol: 

Als kinderen vier of minder dagen per week ontbijten, vindt advisering op basis van de 

uitslagenbrief plaats. Ook als kinderen drie of minder porties fruit of groenten per week eten, 

vindt advisering op basis van de uitslagenbrief plaats.  

 

Vragenlijst: 

• Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind?  

o Antwoordmogelijkheden: (bijna) nooit, 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 

dagen per week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, elke 

dag. 

• Hoeveel dagen per week eet uw kind fruit?  

o Antwoordmogelijkheden: (bijna) nooit, 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 

dagen per week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, elke 

dag. 

• Op de dagen dat uw kind fruit eet, hoeveel porties eet het dan meestal per dag? 

Voorbeelden van 1 portie fruit zijn: 1 appel, 1 banaan, 1 perzik, 1 kiwi, 2 mandarijnen, 

2 pruimen, een handje met druiven, kersen of aardbeien.  

o Antwoordmogelijkheden: 0.5 portie per dag, 1 portie per dag, 1.5 portie per 

dag, 2 porties per dag, 2.5 of meer porties per dag.  

• Hoeveel dagen per week eet uw kind groente?  

o Antwoordmogelijkheden: (bijna) nooit, 1 dag per week, 2 dagen per week, 3 

dagen per week, 4 dagen per week, 5 dagen per week, 6 dagen per week, elke 

dag. 

• Op de dagen dat uw kind groenten eet, hoeveel opscheplepels zijn dat dan gewoonlijk? 

o Antwoordmogelijkheden: minder dan 1 opscheplepel, 1 opscheplepel, 2 

opscheplepels, 3 opscheplepels, meer dan 3 opscheplepels.  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Protocol: 

Alle kinderen krijgen de folder “Gezond eten, gezond bewegen” van het Voedingscentrum 

mee.  

 

Vragenlijst: 

• Hoeveel dagen in de week ontbijt uw kind?  

o Antwoordmogelijkheden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

• Hoeveel glazen zoete dranken drinkt uw kind gemiddeld op één dag? Denkt u aan 

limonade, frisdrank met prik, frisdrank zonder prik, vruchtensap, yogidrink of 

chocomel.  

o Antwoordmogelijkheden: 1 of minder, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7, 8 of meer.  
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• Heeft u vragen waarvoor u graag een afspraak wilt maken met een van onze 

medewerkers (jeugdarts of jeugdverpleegkundige)? Uw vraag kan te maken hebben 

met bijvoorbeeld eetgedrag, slaapgedrag, opvoeding, lichamelijke problemen, 

spraaktaalontwikkeling. 

o Antwoordmogelijkheden: Ja of nee. Bij ja wordt om een toelichting gevraagd.  

 

GGD Holland Midden  

• Heeft u kind wel eens alcohol gedronken?  

o Antwoordmogelijkheden: Nee en ja.  

• Wilt u graag zelf een gesprek met ons?  

o Antwoordmogelijkheden: Nee en Ja. Bij ja, wordt gevraagd waarover en 

kunnen o.a. de onderdelen “gewicht/lengte” en “voeding/eten” worden 

aangekruist.  

 

 

5. Antwoordpatronen standaardsignaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 
Mijn kind eet goed 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 144 38,8 

vaak 178 48,0 

soms 46 12,4 

nooit 3 ,8 

Total 371 100,0 

Missing System 388  

 
Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: voeding 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 364 97,3 

aangekruist 10 2,7 

Total 374 100,0 

Missing System 385  

 

B. 10/11-jarigen 
Mijn kind eet goed 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 191 48,0 

vaak 165 41,5 

soms 41 10,3 

nooit 1 ,3 

Total 398 100,0 

Missing System 375  
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Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: voeding 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 387 95,6 

aangekruist 18 4,4 

Total 405 100,0 

Missing System 368  

 

6. Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van problemen met het voedingspatroon is hoog, evenals de ziektelast. Omdat 

de norm moeilijk uit te vragen is, wordt besloten uit te gaan van de hulpvraag van ouders.  
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https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=533 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=557 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=559 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=10&rlpag=675 

https://www.ggzrichtlijnen.nl/eetstoornissen 

 

 

 Mee- 

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline  

5/6-

jarigen 

Ja 19. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

(gezond) eten/voeding? 

19. Ouder geeft aan 

"(gezond) eten/ 

voeding" te willen 

bespreken 

 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

10/11-

jarigen 

Ja  20. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

(gezond) eten/voeding? 

20. Ouder geeft aan 

"(gezond) eten/ 

voeding" te willen 

bespreken 

 

Uitnodigen Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=533
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=557
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=4&rlpag=559
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=10&rlpag=675
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Vrijetijdsbesteding 

Vrijetijdsbesteding 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie  

Lidmaatschap van verenigingen 

Verschillende bronnen rapporteren ongeveer dezelfde cijfers rondom lidmaatschap van 

verenigingen.  

 

Van de kinderen tussen de 3 en 12 jaar is ongeveer 54% lid van een vrijetijdsvereniging.  

Van de kinderen tussen de 8 en de 12 jaar zijn de volgende cijfers bekend: 

77% is lid van een sportclub 

23% is lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging 

10% is lid van een natuur- of milieuvereniging 

10% is lid van een hobbyvereniging 

10% is lid van een jeugdvereniging 

21% is lid van een ander soort vereniging (Zeijl et al., 2005).  

 

Een ander rapport beschrijft dat 14% van de kinderen onder de zes lid is van een 

sportvereniging, en 81% van de kinderen onder de 12 (Kreutzer et al., 2012).  

 

Duidelijk is dat jonge kinderen minder vaak lid zijn van een vereniging dan oudere. 

Daarnaast zijn kinderen van niet-westerse komaf minder vaak lid dan westerse kinderen 

(CBS, 2008; Zeijl et al., 2005).  

 

Kinderopvang 

In 2014 ging bijna 31% van de kinderen tot en met 12 jaar naar de kinderopvang (CBS, 

2015).  

 

Gevolgen / ziektelast 

Het is onduidelijk wat de gevolgen en ziektelast zijn voor kinderen die niet lid zijn van een 

vereniging/club of naar buiten/na-schoolseopvang gaan.  

 

Beschikbare behandelingen 

Vrijetijdsverenigingen zijn wijds beschikbaar.  

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Vrijetijdsbesteding wordt gemeten met vier items in de standaard signaleringslijst: 

1. Mijn kind gaat naar een sportclub 

2. Mijn kind heeft muziekles 

3. Mijn kind gaat naar een andere club/vereniging/les (bijvoorbeeld scouting, knutselclub) 

4. Mijn kind gaat naar de buitenschoolse opvang (BSO) of naschoolse opvang (NSO) 

 

Er zijn bij allen 2 antwoordmogelijkheden: Nee, Ja. Bij Ja volgt de vraag: Welke?  

 

B. 10/11-jarigen 

De vragen zijn hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

1. Mijn kind gaat naar een sportclub 
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2. Mijn kind heeft muziekles 

3. Mijn kind gaat naar een andere club/vereniging/les (bijvoorbeeld scouting, knutselclub) 

4. Mijn kind gaat naar de buitenschoolse opvang (BSO) of naschoolse opvang (NSO) 

 

Er zijn bij allen 2 antwoordmogelijkheden: Nee, Ja. Bij Ja volgt de vraag: Welke? 

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er is geen richtlijn over vrijetijdsbesteding.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- Vrijetijdsbesteding wordt niet genoemd in de besliscriteria, maar wel gevraagd in de 

vragenlijst (‘Zit uw kind bij een sportvereniging en/of op zwemles?’ en ‘Zijn er zorgen over 

de vrijetijdsbesteding? Denk aan televisie kijken, computergebruik, gamen.’). 

 

Kennemerland 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

GGD Regio Utrecht 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

Twente  
- Ouders geven aan dat hun kind geen lid is van een (sport)club → Evt. verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige.  

 

De stelling in de vragenlijst is: 

Mijn kind is lid van één of meer (sport)clubs.  

    0 Ja, nl….. 

    0 Nee 

 

VGGM 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd, maar wel gevraagd in de vragenlijst 

(“Heeft een hobby of bespeelt een muziekinstrument” ja/nee/onbekend). 

 

 

GGD Regio Utrecht 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

VGGM 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

Rivas/Careyn 
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- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd. Wel wordt in de vragenlijst 

gevraagd naar lidmaatschap van sportverenigingen, maar dit wordt gebruikt om bewegen te 

meten.  

 

GGD Hollands-Midden 

- Als ouders aangeven dat hun kind niet op een hobby of muziekclub zit (“Zit uw kind op 

een hobby of muziekclub”, nee/ja, namelijk…), bespreekt de assistente dit met de 

jeugdverpleegkundige.  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Vrijetijdsbesteding wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 
 
Mijn kind gaat naar een sportclub 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 157 42,9 

ja 209 57,1 

Total 366 100,0 

Missing System 393  
 
 
Mijn kind heeft muziekles 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 349 97,8 

ja 8 2,2 

Total 357 100,0 

Missing System 402  
 
 
Mijn kind gaat naar een ander club/vereniging/les 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 330 91,7 

ja 30 8,3 

Total 360 100,0 

Missing System 399  

 
Mijn kind gaat naar buiten en/ of naschoolse opvang 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 258 70,7 

ja 107 29,3 

Total 365 100,0 

Missing System 394  
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B. 10/11-jarigen 
Mijn kind gaat naar een sportclub 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 17 8,8 

ja 177 91,2 

Total 194 100,0 

Missing System 579  
 
Mijn kind heeft muziekles 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 143 82,7 

ja 30 17,3 

Total 173 100,0 

Missing System 600  
 
Mijn kind gaat naar een ander club/vereniging/les 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 114 65,9 

ja 59 34,1 

Total 173 100,0 

Missing System 600  

 
Mijn kind gaat naar buiten en/ of naschoolse opvang 

 Frequency Valid Percent 

Valid nee 133 73,5 

ja 48 26,5 

Total 181 100,0 

Missing System 592  

 

6 Aanbevelingen  

Niet lid zijn van een club of vereniging komt veel voor. De ziektelast is onbekend. 

Schermtijd (veel achter een computer, tablet, tv, telefoon) zitten is een belangrijke zorg van 

ouders, zie uitwerking Schermtijd. Om die reden besluit de werkgroep vragen/zorgen over 

vrijetijdsbesteding mee te nemen en daar schermgebruik als voorbeeld bij te noemen.  
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5/6-

jarigen 

Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline  

Ja 19. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

vrijetijdsbesteding (bijv. 

buitenspelen, tablet/ 

/computergebruik, 

gamen, etc.)? 

Ouder geeft aan 

vrijetijds-

besteding te 

willen 

bespreken 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 

10/11-

jarigen 

Ja 20. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

vrijetijdsbesteding (bijv. 

buitenspelen, tablet/ 

/computergebruik, 

gamen, etc.)? 

Ouder geeft aan 

vrijetijds-

besteding te 

willen 

bespreken 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdverpleeg-

kundige 
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Weerbaarheid 

Weerbaarheid 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie van weerbaarheidsproblemen  

Boelhouwer beschrijft weerbaarheid als “de capaciteit om adaptief copinggedrag te vertonen 

in een negatief psychologisch stressvolle situatie” (2013).  

 

Ongeveer 20% van de jeugdigen heeft problemen als sociale angst, weinig zelfvertrouwen en 

slechte relaties met leeftijdgenoten (Ter Bogt et al, 2006; Scholte & Van der Ploeg, 2006; 

Verhulst et al., 1997a; Verhulst et al.,1997b). 

 

De JGZ-richtlijn Pesten zegt over de prevalentie van pesten (Fekkes et al., 2014, p. 2):  

“In Nederland komt uit verschillende studies naar voren dat 16 tot 27% van de kinderen 

wordt gepest (Analitis et al., 2009; Fekkes et al., 2005). […]De prevalentie van pesten neemt 

gedurende de basisschoolleeftijd toe, heeft een piek op de leeftijd van 8 tot 11 jaar en neemt 

vervolgens weer af gedurende de middelbareschoolleeftijd (Carlyle & Steinman, 2007; 

Finkelhor, Ormrod & Turner, 2009; Frisen, Holmqvist & Oscarsson, 2008). Een cohortstudie 

in Nederland toonde de volgende prevalenties van pesten voor afzonderlijke 

leeftijdsgroepen: in de leeftijd van 8 tot 11 jaar werd 30,9% gepest, op 12- tot 15-jarige 

leeftijd 24,7% en op 16- tot 18-jarige leeftijd 22,4% (Analitis et al., 2009).”  

 

Gevolgen / ziektelast 

De gevolgen van onvoldoende weerbaarheid liggen op verschillende vlakken. Zo worden 

kinderen die onvoldoende sociaal weerbaar zijn, vaker slachtoffer van pesten (Camodeca, 

2003; Olweus, 1994).  

 

De gevolgen van gepest worden, zijn goed gedocumenteerd in de JGZ-richtlijn Pesten 

(p.10):  

“Het is aangetoond dat kinderen die gepest worden een grotere kans hebben op de 

ontwikkeling van internaliserende problemen zoals depressie, angst en teruggetrokkenheid 

(Reijntjes, 2010).  

Het is aannemelijk dat kinderen die gepest worden een grotere kans hebben op (latere) 

ontwikkeling van psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, bedplassen, 

slechte eetlust en slaapproblemen (Gini, 2009; Fekkes, 2006).  

Het is aannemelijk dat gepest worden – met name bij meisjes – samengaat met een grotere 

kans op latere suïcidegedachten en suïcidepogingen (Brunstein, 2010; Klomek, 2009).  

Het is aannemelijk dat jongeren die worden gepest in de daaropvolgende periode een lager 

zelfvertrouwen ontwikkelen (Overbeek, 2008).  

Het is aannemelijk dat kinderen die worden gepest minder plezier in school krijgen,  

vaker afwezig zijn en minder goede schoolprestaties krijgen (Boulton, 2009; Nakomoto, 

2010; Schwartz, 2005).” 

 

Beschikbare behandelingen 

Er zijn verschillende interventies opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies 

van het NJi die gericht zijn op het vergroten van weerbaarheid en/of sociale vaardigheden, 

zoals: Kanjertraining (effectief volgens sterke aanwijzingen), Programma Alternatieve 

Denkstrategieën (effectief volgens goede aanwijzingen), Sta Sterk Training (goed 

onderbouwd), Competentietraining (goed onderbouwd), etc.  
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2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Weerbaarheid wordt gemeten met één item in de standaard signaleringslijst. 

1. De stelling: ‘Mijn kind kan goed voor zichzelf opkomen’  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

 

B. 10/11-jarigen 

De vraag is hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

1. De stelling: ‘Mijn kind kan goed voor zichzelf opkomen’  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er is geen richtlijn over weerbaarheid beschikbaar.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

Brabant Zuid-Oost  

- Weerbaarheid wordt niet genoemd in de besliscriteria, maar wel gevraagd in de vragenlijst 

(‘Mijn kind kan voldoende opkomen voor zichzelf’ ja/nee).  

 

Kennemerland 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

GGD Regio Utrecht 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

Twente  
- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

VGGM 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

GGD Regio Utrecht 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

VGGM 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

Rivas/Careyn 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

  

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

GGD Hollands-Midden 
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- Weerbaarheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 
Mijn kind kan goed voor zichzelf opkomen 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 108 29,1 

vaak 216 58,2 

soms 43 11,6 

nooit 4 1,1 

Total 371 100,0 

Missing System 388  

 

B. 10/11-jarigen 
Mijn kind kan goed voor zichzelf opkomen 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 118 29,1 

vaak 217 53,4 

soms 66 16,3 

nooit 5 1,2 

Total 406 100,0 

Missing System 367  

 

6 Aanbevelingen  

De prevalentie van problemen met weerbaarheid is hoog (ong. 20%). De ziektelast is 

aanzienlijk. Er zijn verschillende interventies beschikbaar.  

Omdat problemen met weerbaarheid onder de noemen van psychosociale problemen kan 

vallen, besluit de werkgroep weerbaarheid niet als apart selectiecriterium mee te nemen.  

 

 
 Meenemen?  Aanpassing 

standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Nee, zit in SDQ 

(zie screening) 

   

10/11-

jarigen 

Nee, zit in SDQ 

(zie screening) 
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Zindelijkheid 

Zindelijkheid van urine en feces 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie 

Bij 5 jarigen komt bedplassen voor bij ongeveer 15%.  

De prevalentie van bedplassen ziet er ongeveer zo uit (JGZ-richtlijn Zindelijkheid van urine 

en feces, 2011): 

 

Leeftijd (jaar) Jongens (%) Meisjes (%) 

 

5 15-22 9-16 

7 13-19 7-15 

9 9-13 5-10 

16 1-2 1-2 

 

Bij 4-7 jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7% en de combinatie van broekplassen 

en bedplassen bij 4-7 jarigen ongeveer 4% van de kinderen (Leerdam van, 2005). 

Fecale incontinentie komt voor bij ongeveer 1-3% van de kinderen vanaf 4 jaar (Bulk- 

Bunschoten et al., 2008). In de adolescentie blijkt 15- 30% van de kinderen met fecale 

incontinentie nog steeds klachten te hebben. Vaak is dit nog altijd het gevolg van 

chronische obstipatie (Staiano, 1994; Dommelen van, 2009).  

Bij kinderen van Marokkaanse en Turkse herkomst komt bedplassen vaker voor 

(Kenniscentrum bedplassen). 

 

Leeftijdsspecifiek 

Zindelijkheid is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het kind en draagt bij aan 

zijn/haar autonomie. Vanaf de leeftijd van ongeveer drie jaar zijn de meeste kinderen in staat 

het plassen enige tijd uit te stellen. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan het plassen bewust 

gestopt en gestart worden. Incontinentie overdag en ’s nachts is een belangrijk probleem, 

zowel in sociaal als emotioneel opzicht.  

 

Ziektelast 

Niet zindelijk zijn kan een reden zijn voor pesten, maar ook voor niet meedoen met 

logeerpartijtjes, vanwege schaamte (Verhulst, 1993; Hirasing, 2002). Naast het 

psychologische effect op het welzijn van de kinderen en hun ouders, bestaan ook 

maatschappelijke nadelen: een onzindelijk kind zorgt voor veel extra werk (o.a. wassen, 

schoonmaken, begeleiden) en ook voor extra kosten (o.a. luiers, nieuwe kleren, 

beddengoed en matrassen en vaker een beroep doen op medische zorg). Veel reguliere 

basisscholen zijn afwerend als een kind op de leeftijd van 4 jaar nog een luier draagt.  

 

Effectieve interventies 

Hoewel bij veel kinderen het bedplassen spontaan over gaat kan het bij gemotiveerde 

kinderen beter zijn behandeling te starten. Deze kan doorgaans relatief eenvoudig en met 

succes ingezet worden. De plaswekker is de meest effectieve manier om bedplassen te 

bestrijden. Onmiddellijk na een plaswekkertraining was 86%, en twee jaar later was 77% van 

de kinderen droog. Als de plaswekker niet binnen twee weken tot resultaat leidt of als een 

snel effect van belang is, is de combinatie met desmopressine met de plaswekker zinvol. Het 



 

TNO rapport R11658 | 060.16673  203 
© 2019 TNO  
 
 

proefschrift van van Leerdam toont aan dat diagnose en behandeling van bedplassen binnen 

de Jeugdgezondheidszorg mogelijk, noodzakelijk en zinvol is (Leerdam van, 2005). 

Een voorbeeld van een interventie is de DroogBedTraining (DBT). Binnen deze interventie 

worden kinderen onder deskundige begeleiding getraind om ’s morgens wakker te worden in 

een droog bed. Er zijn Nederlandse onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit. Daaruit 

bleek dat bij een onderzoeksgroep van 91 kinderen ongeveer een succespercentage van 80% 

na gemiddeld 7 weken, waarbij opviel dat meisjes sneller reageerden dan jongens (meer dan 

2 weken gemiddeld verschil). 23% had een terugval maar de helft daarvan was na 6 maanden 

ook droog (Hirasing en Bolk-Bennink, 1996). Door de erkenningscommissies Interventies is 

deze interventie beoordeeld als: Waarschijnlijk effectief. 

 

Voor meer informatie kan de JGZ-richtlijn Zindelijkheid van urine en feces geraadpleegd 

worden: https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=19  
 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. Signaleringslijst 5/6-jarigen: 

 

Zindelijkheid wordt gemeten met 3 items in de standaard signaleringslijst 5/6-jarigen. 

 

De stellingen luiden:  

11. Mijn kind plast overdag in de broek 

12. Mijn kind plast ’s nachts in bed (of luierbroekje) 

Er zijn bij beide stellingen 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

Bij deze stellingen kan ook een eventuele toelichting gegeven worden.  

 
Daarnaast wordt bij de vraag: ‘Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken 

tijdens het gezondheidsonderzoek?’ de antwoordcategorie ‘Zindelijkheid’ gegeven.  

 
B. Signaleringslijst 10/11-jarigen: 

 
Zindelijkheid wordt gemeten met 2 items in de standaard signaleringslijst 10/11-jarigen. 

 

Met 1 stelling die luidt:  

11. Mijn kind plast ’s nachts in bed (of luierbroekje) 

Er zijn bij deze stelling 4 antwoordmogelijkheden: Altijd, Vaak, Soms, Nooit.  

Bij deze stelling kan ook een eventuele toelichting gegeven worden.  

 

Daarnaast wordt bij de vraag: ‘Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken 

tijdens het gezondheidsonderzoek?’ de antwoordcategorie ‘Zindelijkheid’ gegeven.  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

“Monosymptomatische enuresis nocturna: een onwillekeurige lozing van urine gedurende de 

slaap (overdag of ’s nachts), minstens twee keer per week in de afgelopen vier weken voor 

minstens drie opeenvolgende maanden, bij kinderen ouder dan 5 jaar, niet veroorzaakt 

door somatische ziekten en zonder andere klachten/symptomen.” (JGZ-richtlijn 

Zindelijkheid van urine en feces, p.4.)  

 

Onzindelijk voor urine niet tijdens de slaap met of zonder bijkomende symptomen met 

of zonder lichamelijke oorzaak, valt onder incontinentie.  

 

Fecale incontinentie is (onvrijwillig) ontlastingsverlies (in het ondergoed of in de luier) 

boven de leeftijd van 4 jaar.  

https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=19
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In de JGZ-richtlijn zindelijkheid van urine en feces (2011) staat beschreven dat bij 

problemen met zindelijkheid binnen 4 weken een gesprek moet volgen met de jeugdarts of 

verpleegkundige voor anamnese (hoofdstuk 4). Als de jeugdverpleegkundige of 

doktersassistent een kind ziet dat onzindelijk is, dan wordt door hem/haar ingeschat of een 

lichamelijk onderzoek nodig is (hoofdstuk 2 en 5). Dat lichamelijk onderzoek moet worden 

uitgevoerd door de jeugdarts. 

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

Protocol: 

Geen vermelding van zindelijkheid in de besliscriteria.  

Vragenlijst: 

Binnen 2 vragen wordt er gevraagd naar zindelijkheid: 

Is uw kind zindelijk? 

 ja, overdag 

 ja, ’s nachts 

 nee 

Is uw kind het laatste jaar onder controle, onder behandeling of opgenomen geweest voor 

een ziekte, ongeval of aandoening? (zoals eczeem, astma, buisjes, amandelen, suikerziekte, 

epilepsie, bronchitis, bedplassen, gebroken arm / been) 

 ja 

 nee 

Toelichting (wanneer, waarom, waar): 

 

Kennemerland 

Protocol:  

Binnen het protocol staat aangegeven dat een onderzoek op indicatie zal worden uitgevoerd 

indien op de vragenlijst vragen over zindelijkheid zijn aangegeven.  

Vragenlijst: 

Er worden 2 vragen gesteld over zindelijkheid: 

“Is overdag zindelijk” & “Is ’s nachts zindelijk”: beiden te beantwoorden met ja/nee. 

 

GGD Regio Utrecht 

Protocol: 
Zindelijkheid 
Ouders geven bij vraag 3a aan dat kind 
overdag niet zindelijk is, of hebben een 
vraag over zindelijkheid bij vraag 7. 

➢ Verwijzen naar jeugdverpleegkundige → 
1mnd 

Ouders geven bij vraag 3b aan dat kind  
’s nachts niet zindelijk is of hebben een 
vraag over zindelijkheid ’s nachts bij 
vraag 7 

➢ Folder ‘bedplassen’ meegeven 

Ouders hebben een vraag over ontlasting 
bij vraag 7. 

➢ Verwijzen naar jeugdarts → 1 mnd 

Vragenlijst: 

3. Ja  Nee 

a) Plast/poept uw kind overdag in zijn/haar broek? O O 

b) Plast uw kind ’s nachts regelmatig in bed? O O 

 

Twente 

Protocol: 
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8. Zindelijkheid 

Ouders geven bij vraag 8a. aan dat hun kind nu 

niet zindelijk is m.b.t. urine en mogelijk ooit 

wel of niet is geweest.  

➢ Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige of -jeugdarts 

Ouders geven bij vraag 8b. aan dat hun kind  
’s nachts niet zindelijk is en mogelijk ooit wel 

of niet is geweest (en ervaren dit als een 

probleem) of hebben een vraag over 

zindelijkheid. 

➢ Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige 

Ouders geven bij vraag 8c. aan dat hun kind 

nu niet zindelijk is m.b.t. ontlasting en 

mogelijk ooit wel of niet is geweest.  

➢ Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige of -jeugdarts 

Vragenlijst: 

Op de aandachtspuntenlijst kan de leerkracht onder het kopje “Lichamelijke conditie” 

aankruisen: “Zindelijkheid (urine / ontlasting)”. 

Bij de oudervragenlijst wordt bij vraag 8 gevraagd naar zindelijkheid: 

Denk bij de volgende vragen aan 
de afgelopen drie maanden: 

(Bijna) 
nooit 

Soms Vaak 

a. Mijn kind plast overdag in de broek      

b. Mijn kind plast ’s nachts in bed (of luierbroekje)    
 

 Wilt u over het onderwerp zindelijkheid overleg met de Jeugdgezondheidszorg?    Ja    
 Nee 

 
VGGM: 

Protocol: 

Zindelijkheid:  

Ouders geven bij vraag 6a aan dat kind overdag  

vaak of soms in broek plast, of hebben een vraag 

over zindelijkheid en/of leerkracht geeft hierover 

iets aan.  

>>Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige  

Ouders geven bij vraag 6b aan dat kind ’s nachts 

vaak of soms in bed (of luierbroekje) plast, of 

hebben een vraag over zindelijkheid ’s nachts  

>>Folder ‘bedplassen’ meegeven  

Ouders geven aan bij vraag 6c dat kind niet 

zindelijk is voor ontlasting of hebben een vraag 

over ontlasting en/of leerkracht geeft hierover iets 

aan 

>> Verwijzen naar jeugdarts 

Vragenlijst:  

De 2 vragen vanuit de standaardsignaleringslijst, plus extra vraag: 

c.  Is uw kind zindelijk voor ontlasting?  nee     ja 

 
B. 10/11-jarigen 

 

Kennemerland 

Protocol:  

Binnen het protocol staat aangegeven dat een onderzoek op indicatie zal worden uitgevoerd 

indien op de vragenlijst vragen over zindelijkheid zijn aangegeven.  

Vragenlijst: 

Er worden 1 vraag gesteld over zindelijkheid: 

“Is zindelijk”: te beantwoorden met ja/nee/onbekend. 
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GGD Regio Utrecht 

Protocol: 
Zindelijkheid 

Ouders geven bij vraag 3 aan dat kind  
’s nachts niet zindelijk is of hebben een vraag over 
zindelijkheid ’s nachts bij vraag 5 

➢ Verwijzen naar 
jeugdverpleegkundige → 1 mnd 

Ouders hebben een vraag over ontlasting bij vraag 
5.  

➢ Verwijzen naar jeugdarts → 1 
mnd 

Vragenlijst: 

3. Nee  Ja  

c) Plast uw kind ’s nachts in bed? O O  

 

 

VGGM 

Protocol: 

Zindelijkheid  

Ouders geven bij vraag 6 aan dat kind ’s nachts vaak of 

soms in bed (of luierbroekje) plast, of hebben een vraag 

over zindelijkheid ’s nachts  

>> Verwijzen naar 

jeugdverpleegkundige 1 maand  

Ouders geven aan dat kind overdag niet zindelijk is voor 

urine en/of ontlasting en/of leerkracht geeft hierover iets 

aan 

>> Verwijzen naar jeugdarts 1 

maand  

Vragenlijst 

6 a.  Plast uw kind 's nachts in bed (of luierbroekje)  (bijna) nooit   soms  vaak  

b. Is uw kind zindelijk voor ontlasting?   nee     ja 

12a. Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarvoor u een 

afspraak wilt? (bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, opvoeding, lichamelijke 

klachten, concentratie, spraak/taal- ontwikkeling, gedrag, motoriek of bewegen, rug/ 

houding, zindelijkheid)  nee   ja  b. Wat is uw vraag?  

 

Rivas/Careyn 

Protocol 

Het protocol van Rivas/Careyn bestaat uit de opdracht “screen de vragenlijst”.  

Vragenlijst 

6. Heeft uw kind last van bedplassen/broekpoepen? Ja/Nee  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

Protocol: 

Bij protocol taakdifferentiatie verpleegkundige staat dat bij broekpoepen het advies voor 15 

minuten spreekuur arts en bij broek/bed-plassen 15 minuten spreekuur 

jeugdverpleegkundige. 

Vragenlijst: 

7. Heeft uw kind in de afgelopen 4 weken ’s nachts in bed geplast?   □ ja   □ nee 
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5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 

 
Mijn kind plast overdag in de broek 

 Frequency Valid Percent 

Valid vaak 4 1,1 

soms 39 10,4 

nooit 331 88,5 

Total 374 100,0 

Missing System 385  

Total 759  

 
Mijn kind plast 's nachts in bed (of luierbroekje) 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 14 3,7 

vaak 19 5,1 

soms 49 13,0 

nooit 294 78,2 

Total 376 100,0 

Missing System 383  

Total 759  

 
Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: zindelijkheid 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 357 95,7 

aangekruist 16 4,3 

Total 373 100,0 

Missing System 386  

Total 759  
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B. 10/11-jarigen 

 
Mijn kind plast 's nachts in bed (of luierbroekje) 

 Frequency Valid Percent 

Valid altijd 1 ,2 

vaak 2 ,5 

soms 26 6,5 

nooit 374 92,8 

Total 403 100,0 

Missing System 370  

 

 

 

 
Heeft u nog vragen of onderwerpen die u wilt bespreken: zindelijkheid 

 Frequency Valid Percent 

Valid niet aangekruist 402 99,3 

aangekruist 3 ,7 

Total 405 100,0 

Missing System 368  

 
 

6 Aanbeveling selectiecriteria  

De prevalentie van bedplassen is matig/hoog bij 5-jarigen (15%). Op 9-jarige leeftijd is dit 

laag (ong. 7%). De prevalentie van broekplassen is vanaf 4 jaar laag (7%). De ziektelast is 

aanzienlijk.  

Voor beide leeftijdsgroepen zijn interventies beschikbaar. Hoewel er normen in de richtlijn 

beschreven staan, wordt besloten hier vanaf te wijken. De normen zijn te complex om uit te 

vragen. Er wordt gekozen voor het hanteren van de huidige vragen in de standaard 

signaleringslijst en daarvoor afkappunten te bepalen.  
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5/6-

jarigen 

Mee-

nemen

?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie Discipline  

Ja 

 

11. Mijn kind plast 

overdag in de broek 

12. Mijn kind plast ’s 

nachts in bed (of 

luierbroekje) 

 

- Altijd 

- Vaak 

- Soms 

- Nooit 

 

19. Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

plassen (bijvoorbeeld 

in bed of in de broek 

plassen) of poepen 

(bijvoorbeeld in de 

broek poepen)? 

Vraag 11 - kind plast 

soms overdag in de 

broek of 

* Vraag 12 - kind 

plast vaak in bed  

 

Informatie-

materiaal 

 

  

   

  

Vraag 11 - kind plast 

overdag altijd in de 

broek of 

*Vraag 11 - kind 

plast overdag vaak in 

de broek of 

vraag 12 - kind plast 

altijd in bed of 

luierbroekje of  

 

*vraag 19 - ouder 

geeft aan "plassen" te 

willen bespreken of 

*vraag 19 - ouder 

geeft aan "poepen" te 

willen bespreken  

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdver-

pleegkundige 

   

10/11-

jarigen 

Ja 

 

11. Mijn kind plast ’s 

nachts in bed (of 

luierbroekje) 

 

- Altijd  

- Vaak 

- Soms  

- Nooit 

 

20.Wilt u een gesprek 

met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige 

over uw vragen of 

zorgen wat betreft 

plassen (bijvoorbeeld 

in bed of in de broek 

plassen) of poepen 

(bijvoorbeeld in de 

broek poepen)? 

Vraag 11 - kind plast 

altijd in bed of 

*Vraag 11 - kind 

plast vaak in bed of 

*vraag 11 - kind plast 

soms in bed of  

 

*vraag 20 - ouder 

geeft aan "plassen" te 

willen bespreken of 

*vraag 20 - ouder 

geeft aan "poepen" te 

willen bespreken  

 

Uitnodigen  Jeugdarts of 

jeugdver-

pleegkundige 
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Zwemvaardigheid 

Zwemvaardigheid 
 

1 Korte beschrijving: prevalentie, leeftijdsspecifiek, ziektelast, beschikbare 

behandelingen 

 

Prevalentie van gebrek aan zwemvaardigheid 

Deze informatie komt uit het rapport Zwemmen in Nederland (van der Werff en Breedveld, 

2013). In dat rapport wordt aangegeven dat de cijfers over kinderen met een zwemdiploma 

niet geheel eenduidig zijn. 

De eerste schatting geeft aan dat 98 procent van de kinderen van vijf jaar het diploma-A 

heeft gehaald. 

 

De internettool van ‘Waterdicht’, waar scholen in het primair onderwijs registreren welke 

diploma’s de kinderen van hun school hebben, laat zien dat in groep 3 59 procent van de 

kinderen één of meer zwemdiploma’s heeft en in groep 6 is dat 96 procent. 

 

Uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau blijkt dat 94% van alle kinderen tot 15 jaar minimaal één zwemdiploma heeft. 

Van de autochtone kinderen heeft 96 procent van de kinderen van 11-15 jaar een 

zwemdiploma en bij allochtone kinderen is dat 85 procent.  

 

Interessant hierbij op te merken is een meerderheid van ouders zwemdiploma B toereikend 

vind om kinderen veilig te laten zwemmen, maar de branche vindt dat dit pas bij diploma C 

bereikt is. 

 

Gevolgen / ziektelast 

In 2014 overleden er 10 kinderen onder de 10 jaar door verdrinking (CBS, 2016).  

 

De morbiditeit ten gevolge van bijna-verdrinking kan hoog oplopen (Orlowski et al., 2001, 

Orlowski et al., 1979). Er is vaak sprake van neurologische schade (Gonzales-Luis et al.., 

2001). Kwaliteit van leven bij deze kinderen is vaak laag, daarnaast zijn de kosten van 

verzorging en maatschappelijke kosten zeer hoog (Christensen et al., 1997). 

 

Beschikbare behandelingen 

Zwemlessen om zwemdiploma’s te behalen, zijn breed beschikbaar.  

 

“Historisch gezien is schoolzwemmen van groot belang geweest in het stimuleren van 

de zwemvaardigheid in Nederland. De laatste decennia echter lijkt schoolzwemmen aan 

belang in te boeten. In 1991 deed nog 90 procent van de scholen aan schoolzwemmen 

(Crum, 1997). In 2005 was dat nog maar 57 procent (Wisse et al., 2009). In 2012 werd er in 

minder dan de helft van de Nederlandse gemeenten (43%) schoolzwemmen gegeven.” (van 

der Werff, 2013, p.49) 

 

2 Gezondheidsthema in standaard signaleringslijst 

A. 5/6-jarigen 

Zwemvaardigheid wordt gemeten met één item in de standaard signaleringslijst: 

‘Heeft uw kind zwemdiploma A?’.  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: 

- Ja 

- Nee, maar hij/zij heeft schoolzwemmen 
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- Nee, maar hij/zij zit op zwemles 

- Nee, en hij/zij zit (nog) niet op zwemles en heeft ook geen schoolzwemmen  

 

B. 10/11-jarigen 

De vraag is hetzelfde voor 10/11-jarigen.  

‘Heeft uw kind zwemdiploma A?’.  

Er zijn 4 antwoordmogelijkheden: 

- Ja 

- Nee, maar hij/zij heeft schoolzwemmen 

- Nee, maar hij/zij zit op zwemles 

- Nee, en hij/zij zit (nog) niet op zwemles en heeft ook geen schoolzwemmen  

 

3 Definitie ‘afwijkend’ in richtlijnen 

 

Er is geen richtlijn over zwemvaardigheden.  

 

4 Bestaande protocollen 

A. 5/6-jarigen 

 

Brabant Zuid-Oost  

- Zwemvaardigheid wordt niet genoemd in de besliscriteria, maar wel gevraagd in de 

vragenlijst (Heeft uw kind een zwemdiploma? Ja/nee).  

 

Kennemerland 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

GGD Regio Utrecht 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst.  

 

Twente  
- Ouders geven aan dat hun kind geen zwemdiploma heeft, niet op de wachtlijst staat en geen 

schoolzwemmen heeft → DA neemt contact op met de ouders. 

 

De vraag in de vragenlijst is: 

Mijn kind …  

 

 0 heeft zwemles of staat hiervoor op de wachtlijst. 

 0 heeft schoolzwemmen. 

 0 heeft één of meer zwemdiploma’s. 

 0 staat niet op de wachtlijst, zit niet op zwemles, heeft geen schoolzwemmen en geen 

zwemdiploma.  

Reden: ………………………………………………………………………… 

 

VGGM 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

B. 10/11-jarigen 

Kennemerland 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd, maar wel gevraagd in de vragenlijst 

(“Mijn kind heeft één of meer zwemdiploma’s”, ja/nee/onbekend). 
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GGD Regio Utrecht 

- Kind geeft aan geen zwemdiploma te hebben → Verwijzen naar jeugdverpleegkundige → 

bellen 1 mnd 

Wordt in de oudervragenlijst niet gevraagd.  

 

VGGM 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

Rivas/Careyn 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

GGD Hollands-Midden 

- Als ouders aangeven dat hun kind geen zwemdiploma A heeft (“Heeft uw kind 

zwemdiploma A?”, nee/ja), bespreekt de assistente dit met de jeugdverpleegkundige.  

 

GGD Gooi- en Vechtstreek 

- Zwemvaardigheid wordt niet in het protocol genoemd en niet gevraagd in de vragenlijst. 

 

 

5 Antwoordpatronen standaard signaleringslijst  

A. 5/6-jarigen 
Heeft uw kind zwemdiploma A 

 Frequency Valid Percent 

Valid ja 52 14,1 

nee, maar heeft 

schoolzwemmen 
13 3,5 

nee, maar zit op zwemles 220 59,8 

nee, zit niet op zwemles en 

heeft geen schoolzwemmen 
83 22,6 

Total 368 100,0 

Missing System 391  

 

B. 10/11-jarigen 
Heeft uw kind zwemdiploma A 

 Frequency Valid Percent 

Valid ja 730 96,2 

nee, maar heeft 

schoolzwemmen 
10 1,3 

nee, maar zit op zwemles 9 1,2 

nee, zit niet op zwemles en 

heeft geen schoolzwemmen 
10 1,3 

Total 759 100,0 

Missing System 14  
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6 Aanbevelingen  

De schattingen van de prevalentie van kinderen zonder zwemdiploma in groep 2 lopen 

uiteen, van laag (2%) tot hoog (40%).  

De prevalentie van kinderen in groep 7 die geen zwemdiploma hebben is laag. De ziektelast 

is aanzienlijk.  

Omdat het bij kinderen van 5/6 jaar niet afwijkend is om geen zwemdiploma te hebben, niet 

op zwemles te zitten en geen schoolzwemmen te volgen, wordt besloten dit bij deze 

leeftijdscategorie niet mee te nemen. Bij 10/11 jarigen is dat het echter wel, daar wordt 

zwemvaardigheid wel meegenomen.  

 

 
 Mee-

nemen?  

Aanpassing standaard 

signaleringslijst 

Norm Actie 

5/6-

jarigen 

Nee    

10/11-

jarigen 

Ja 17. Heeft uw kind een 

zwemdiploma?  

 

- Ja 

- Nee, maar hij/zij heeft 

schoolzwemmen 

- Nee, maar hij/zij zit op 

zwemles 

- Nee, en hij/zij zit (nog) 

niet op zwemles en 

heeft ook geen 

schoolzwemmen 

Ouder geeft aan dat 

het kind geen 

zwemdiploma heeft, 

niet op zwemles zit 

en geen 

schoolzwemmen 

heeft 

Telefonisch 

contact  
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Bijlage 2 Uitnodigingsbrief voor ouders  

 

Uitnodigingsbrief voor triagewerkwijze 

Gezondheidsonderzoek op school 
Alle kinderen in groep 2 zijn uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek op school, van de 
jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek is gratis.  
In het onderzoek meten en wegen we uw kind. Ook kijken we of uw kind goed kan horen en 
zien. Uw kind hoeft zich daarvoor niet uit te kleden. U hoeft niet aanwezig te zijn bij het 
gezondheidsonderzoek.  
 
Vragenlijst voor ouders/verzorgers 
We vragen u wel om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van uw kind. Deze 
vragenlijst helpt ons om te zien hoe het met uw kind gaat.  
Misschien heeft u zorgen of vragen over uw kind. Bijvoorbeeld over de gezondheid van uw 
kind of over pesten. Of over de opvoeding. U kunt dit op de vragenlijst opschrijven. U 
ontvangt dan een uitnodiging voor een afspraak, zodat we samen naar een oplossing 
kunnen zoeken.  
 
Toestemming nodig 
Onderin de vragenlijst kunt u toestemming geven voor het gezondheidsonderzoek, met een 
handtekening. Zonder uw toestemming kan uw kind niet meedoen aan het onderzoek.  
Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst invult, de handtekening zet en de vragenlijst 
binnen één week in een gesloten envelop aan de juf of meester geeft.  
 
Uitslag en afspraak 
Uw kind krijgt de uitslag van het gezondheidsonderzoek in een gesloten envelop mee naar 
huis.  
Sommige kinderen en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een afspraak, om verder te 
praten over de gezondheid of ontwikkeling van het kind.  
 
Geheim 
Informatie uit de vragenlijst en het gezondheidsonderzoek komen in het dossier van uw kind, 
bij de jeugdgezondheidszorg. 
We mogen zonder uw toestemming geen informatie over uw kind geven aan school, of aan 
anderen. Dat staat in de wet en heet ‘beroepsgeheim’.   
 
Waarom doen we een gezondheidsonderzoek?  
Alle kinderen in Nederland krijgen in groep 2 een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek. Met dit gezondheidsonderzoek volgen we de groei en ontwikkeling 
van alle kinderen in Nederland. 
  
Heeft u nog vragen?  
Kijk dan op www. 
Of bel: …. 
Of e-mail: ……. 
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Uitnodigingsbrief voor reguliere werkwijze 

Uitnodiging voor gezondheidsonderzoek  
Graag nodigt de jeugdgezondheidszorg uw kind, samen met u, uit voor een 
gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is gratis. 
 
Wat doen we in het gezondheidsonderzoek? 
In het onderzoek meten en wegen we uw kind. Ook kijken we of uw kind goed kan horen en 
zien.  
We bespreken wat u kind nodig heeft om gezond te zijn en gezond te blijven.  
 
Vragenlijst voor ouders/verzorgers 
We vragen u om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van uw kind. Deze 
vragenlijst helpt ons om te zien hoe het met uw kind gaat. 
U kunt thuis rustig nadenken bij het invullen. Wilt u thuis de vragenlijst invullen en 
meenemen naar het gezondheidsonderzoek?  
 
Misschien heeft u zorgen of vragen over uw kind. Bijvoorbeeld over de gezondheid van uw 
kind of over pesten. Of over de opvoeding. U kunt dit op de vragenlijst opschrijven. We 
bespreken dit dan tijdens het gezondheidsonderzoek, zodat we samen naar een oplossing 
kunnen zoeken. 
 
Geheim 
Informatie uit de vragenlijst en het gezondheidsonderzoek komen in het dossier van uw kind, 
bij de jeugdgezondheidszorg. 
We mogen zonder uw toestemming geen informatie over uw kind geven aan school, of aan 
anderen. Dat staat in de wet en heet ‘beroepsgeheim’.   
 
Waarom een gezondheidsonderzoek?  
Alle kinderen in Nederland krijgen in groep 2 een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek.  
Met dit gezondheidsonderzoek volgen we de groei en ontwikkeling van alle kinderen in 
Nederland. 
 
Heeft u nog vragen?  
Kijk dan op www. 
Of bel: …. 
Of e-mail: ……. 
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Bijlage 3 Prioritering gezondheidsthema’s  

1. 5/6-jarigen 

Gezondheidsthema Gemiddelde score 

Gezondheidsklachten 9,0 

Ervaren opvoeding ouders 8,8 

Geldgebrek/armoede 8,6 

Gedragsproblemen 8,8 

Leer- en ontwikkelingsproblemen1 8,5 

Schoolverzuim 8,4 

Thuissituatie (bijv. conflicten)2 8,3 

Sociale steun ouders 8,0 

Psychische problematiek ouders3 8,0 

Behandeling bij een huisarts of specialist 7,8 

Medische voorgeschiedenis kind 7,8 

Weerbaarheid  7,8 

Omgang met andere kinderen4 7,8 

Schoolplezier 7,5 

Meeroken 7,3 

Schermtijd 7,3 

Pesten4 7,2 

Zindelijkheid 7,0 

Vrijetijdsbesteding 7,0 

Vaccinaties 7,0 

Mondgezondheid 6,6 

Praten en/of taal 6,6 

Bewegen 6,3 

Ingrijpende gebeurtenissen 6,2 

Slapen 6,0 

Voeding/eetgedrag 5,4 

Gezinssamenstelling 5,0 

Houding 5,0 

Zwemdiploma5 4,8 

                                                      
1 Dit thema is opgesplitst in leer- en ontwikkelingsproblemen en verstandelijke beperking.  
2 Vanwege de breedte van dit thema en de vermoedelijke overlap met andere gezondheidsthema’s (zoals 

opvoeden), is besloten deze niet mee te nemen en is het gezondheidsthema ‘kindermishandeling’ toe te 

voegen.  
3 Na opmerkingen van de klankbordgroep is besloten dit thema breder op te vatten en te veranderen in ‘jonge 

mantelzorgers’. 
4 Omgaan met andere kinderen en pesten zijn meegenomen bij ‘weerbaarheid’ en ‘plezier op school’.  
5 Dit thema is ondanks de score < 5 toch uitgewerkt, omdat deze bij de oudere leeftijdsgroep wel ≥ 5,0 of hoger 

scoorde.  
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Voetstand 4,8 

LHBT / LGBT 3,0 

Zien (kleur) 2,4 

Zien (diepte) 2,3 

Seksuele ontwikkeling/ kenmerken puberteit 2,0 

Gebruik genotsmiddelen (roken/alcohol) 2,0 

 

 

 

2. 9/10/11-jarigen 

3. Gezondheidsthema Gemiddelde score 

Schoolverzuim 9,3 

Gezondheidsklachten 8,8 

Geldgebrek/armoede 8,8 

Gedragsproblemen 8,5 

Sociale steun ouders 8,3 

Ervaren opvoeding ouders 8,0 

Schermtijd 8,0 

Leer- en ontwikkelingsproblemen1 8,0 

Weerbaarheid  7,7 

Thuissituatie (bijv. conflicten)2 7,7 

Vaccinaties 7,5 

Meeroken 7,3 

Zwemdiploma 7,3 

Psychische problematiek ouders3 7,3 

Behandeling bij een huisarts of specialist 7,3 

Medische voorgeschiedenis kind 7,0 

Vrijetijdsbesteding 7,0 

Schoolplezier 7,0 

Pesten4 7,0 

Omgang met andere kinderen4 6,7 

Gebruik genotsmiddelen (roken/alcohol) 6,7 

Mondgezondheid 6,5 

Motoriek 5,7 

Seksuele ontwikkeling/ kenmerken puberteit 5,7 

Ingrijpende gebeurtenissen 5,5 

Slapen 5,5 

Bewegen 5,3 

Praten en/of taal 5,3 

Zindelijkheid 5,0 

Voeding/eetgedrag 5,0 

Houding 4,8 
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Gezinssamenstelling6 3,8 

Voetstand 3,3 

Zien (diepte) 3,0 

Zien (kleur) 3,0 

Homoseksualiteit / transgender 
 

 

 

                                                      
6 Dit thema is ondanks de score < 5 toch uitgewerkt, omdat deze bij de jongere leeftijdsgroep wel ≥ 5,0 of 

hoger scoorde. 
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Bijlage 4 Focusgroepverslagen ouders 
uitnodigingsbrieven  

Focusgroep 1 
Focusgroep ouders, 13 januari 2017, 09.00-10.30 in Den Haag 
 
Tijdens deze focusgroep zijn de ervaringen en overwegingen met betrekking tot het invullen 
van vragenlijsten besproken. Daarnaast is aan de ouders gevraagd welke mogelijke 
oplossingen zij zien voor de belemmerende factoren. Ook is er een opzet voor een 
informatiefolder over het PGO en het gebruik van vragenlijsten besproken met de ouders.  
 
De kenmerken van de deelnemers: 

• 8 deelnemende moeders, lid van de ouderraad van een basisschool in de wijk 
Transvaal in Den Haag 

• Zij hebben allen meerdere kinderen, variërend in de leeftijd 8 maanden tot 18 jaar – 
ten minste één van hun kinderen zit op de basisschool 

• Afkomstig uit Egypte (2), Marokko (4), Turkije (1) en Bulgarije (1) 
 
Alle deelnemers hebben ervaring met PGO/vragenlijsten en kunnen zich dit ook nog goed 
herinneren. De 
vrouwen geven aan samen met hun man de vragenlijst te hebben ingevuld. Ze zeggen dat 
ze het invullen van de vragenlijsten niet met school hebben besproken, maar wel met andere 
ouders.  
 
Belemmerende factoren  
Het invullen van de vragenlijsten kost veel tijd 
De vragenlijst bevat volgens de moeders te veel vragen. Bovendien hebben zij het idee dat 
er vaak hetzelfde wordt gevraagd. Zo geeft een deelnemer aan: “ ‘jouw kind heeft 
vrienden/vriendinnen’ en daarna ‘kan jouw kind met andere kinderen omgaan’ is bijna 
dezelfde vraag”.  
 
Het is niet duidelijk waarom bepaalde vragen gesteld worden 
Als voorbeelden worden de volgende vragen genoemd: het hebben van een zwemdiploma, 
het bespelen van een muziekinstrument, vragen naar de thuissituatie van het kind en de 
vraag over hoe vaak het kind naar de tandarts gaat. De moeders geven aan dat er in Den 
Haag wachtlijsten zijn voor zwemles en dat er op hun basisschool een ‘schooltandarts’ is, 
waardoor deze vragen voor hen niet relevant zijn.  
 
Ouders hebben het gevoel dat er weinig met de vragenlijsten gedaan wordt 
De deelnemers geven aan dat er tijdens het gesprek met de jeugdverpleegkundige/jeugdarts 
niet op de ingevulde vragenlijst ingegaan wordt. Eén moeder vertelt dat ze bij de 
jeugdverpleegkundige aangaf dat ze niet alle vragen had begrepen, waarop de 
verpleegkundige zei dat ‘de vragenlijst niet belangrijk was’.  
 
De vragenlijst voelt voor ouders als controle 
De vragenlijst is naar het idee van de moeders een test of ze ‘goede ouders’ zijn. De 
aanwezige moeders ervaren dit zelf, maar horen dit ook van andere ouders. Een gevolg is 
dat de vragenlijst niet altijd eerlijk ingevuld wordt, zoals over het tandenpoetsen, omdat ze 
bang zijn voor de gevolgen (andere instanties die ingeschakeld worden, kinderen die worden 
weggehaald, etc.). Zo heeft een deelnemer van een andere ouder gehoord: “als ik iets fout 
ga invullen dan [moet ik] misschien [naar] jeugdzorg”.  
 
Het algemene doel van de vragenlijst en van het PGO zijn onduidelijk 
De deelnemers zien de meerwaarde van het meten van de ogen, oren, lengte en gewicht – 
maar de rest van het PGO is naar hun idee niet belangrijk. Ze weten niet wat het doel is van 
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de JGZ, het PGO en de vragenlijsten. Over de JGZ zeggen de ouders dat ze bij 
gezondheidsproblemen naar de huisarts gaan en niet wachten tot ze de klachten op een 
vragenlijst van de JGZ kunnen invullen. Eén deelnemers geeft aan: “als ik denk ‘het gaat niet 
goed met mijn kind, die heeft onder- of overgewicht of die is te kort’, en ik denk ‘misschien is 
het iets aan de hand’ dan ga ik zelf naar de huisarts of naar de arts, dus ik ga niet 
wachten….’.  
Wanneer er een ander probleem (bijvoorbeeld een opvoedprobleem) is met hun kind, dan 
geven de deelnemers aan dat ze naar familie of vrienden gaan voor advies. Daarnaast 
vertellen de ouders dat ze niet weten hoe ze de jeugdarts/jeugdverpleegkundige moeten 
bereiken. 
 
Voor sommige ouders voelt de vragenlijst als herhaling van andere lijsten 
Ouders worden vaker gevraagd vragenlijsten in te vullen (bijv. of het kind vriendjes heeft, 
etc.) en die vragen lijken erg op de JGZ-lijst. 
 
De taal is een mogelijke barrière 
De deelnemers hebben van andere ouders gehoord dat taal ook een barrière kan zijn om de 
vragenlijst in te vullen. Niet alle ouders zijn het Nederlands goed genoeg machtig. Hierbij 
wordt aangegeven dat de lengte van de vragenlijst hier ook mee te maken heeft, omdat 
ouders deze lange vragenlijst niet door iemand willen laten vertalen. Bij een kortere 
vragenlijst zouden ze dat mogelijk wel doen.  
 
Vragen die gaan over de frequentie van gedrag/problemen zijn lastig 
Ten eerste verschilt het volgens ouders per dag of er iets aan de orde is, en ten tweede is 
het moeilijk voor ouders om te bepalen wanneer iets ‘altijd’, ‘vaak’ of ‘soms’ voorkomt. De 
deelnemers geven aan dat ze dit tijdens een gesprek beter kunnen toelichten.  
  
De ouders ervaren het geven van toestemming dat de JGZ zaken met school 
bespreekt als onnodig 
Wanneer er iets met het kind aan de hand is, weet de school dit naar het idee van de ouders 
vaak al. De JGZ kan de leerkracht niets nieuws vertellen. Eén deelnemer geeft aan dat het 
ook onduidelijk is waarom je toestemming moet geven.  
 
Oplossingen 
De moeders noemen één oplossing voor het wegnemen van deze belemmeringen: ze 
opperen geen schriftelijke vragenlijst meer af te nemen, maar in plaats daarvan de 
vragenlijst mondeling te doorlopen tijdens het gesprek. De jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige kan het dan gelijk intypen in het digitaal dossier.  
De vragen kunnen ‘efficiënter’ gesteld worden volgens de deelnemers. Als voorbeelden 
noemen ze de vragen over gezinssituatie, sport en ziekten. Zij geven aan de voorkeur te 
hebben voor de vraag ‘Aan welke sport doet uw kind’ of ‘Hoe is uw gezinssituatie’, in plaats 
van alle aparte vragen die er in de schriftelijke lijst staan.  
 
Eén moeder geeft aan dat ze het liefst alleen de vraag “zijn er bijzonderheden?” krijgt.  
 
De deelnemers geven aan dat zij een digitale vragenlijst minder snel zouden invullen dan op 
papier. Ze willen het niet digitaal thuis invullen, maar wel dat het tijdens het gesprek digitaal 
wordt ingevoerd.  
 
Bevorderende factoren 
Een bevorderende factor die door een ouder wordt benoemd, is dat het kind te volgen is via 
het dossier wanneer er bijzonderheden zijn. Dit kan handig zijn voor als er later problemen 
zijn, om deze dan te vergelijken of deze problemen er al eerder waren. Verder zien de 
ouders geen redenen om de vragenlijst in te vullen.  
 
Informatiefolder (gebaseerd op brief van GGD Regio Utrecht) 
 

• Ouders hebben vragen over de betekenis van het woord ‘preventief’.  
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• Het valt de deelnemers op dat er beschreven staat dat deelname aan het PGO 
vrijwillig is, omdat zij dit niet zo ervaren/begrepen hebben. Eén moeder vraagt of 
ouders een boete krijgen als ze de vragenlijst invullen of niet komen bij het PGO.  

• Ook wordt in de informatiefolder aangegeven dat de vragenlijst ingaat op het 
signaleren van sociale-, emotionele en gedragsproblemen, maar ouders geven aan 
dat zij dit zelf (vroeger/beter) signaleren en dat ze dit ook van school te horen 
krijgen.  

• In de folder staat de zin: “Alleen bijzonderheden worden opgenomen in het digitale 
dossier van uw kind.” Voor de aanwezige ouders is dit een extra argument om juist 
alleen naar bijzonderheden te vragen: er wordt blijkbaar toch niets met hun andere 
antwoorden gedaan.  

• Als laatste wordt er aangegeven dat in de folder staat dat het kind niet uitgekleed 
hoeft te worden, maar dat dit tijdens het gesprek wel gebeurt.  

 
Concluderend zijn de ouders vrij negatief over het PGO en het gebruik van vragenlijsten. 
Eén moeder ziet het probleem niet zo en geeft aan de vragen gewoon in te vullen als ze 
daarom gevraagd wordt. De rest heeft een uitgesprokener mening en overweegt de 
vragenlijst niet meer in te vullen en mogelijk in de toekomst zelfs niet meer te gaan naar de 
afspraak met de JGZ.  

 

 

Focusgroep 2 
Focusgroep ouders JGZ-vragenlijst, 8 juni 2017, 19:00-20:30u, in Zoetermeer  
 
Tijdens deze focusgroep zijn de volgende onderwerpen besproken:  

• De huidige ervaringen van ouders met de JGZ  

• De ouderbrief is voorgelegd en besproken  

• De vragenlijst is voorgelegd en besproken  
Deelnemers (adjunct van school is ook aanwezig en licht soms wat toe)  

• Moeder van 2 kinderen; 11 jaar (groep 7) en 18 jaar (beroep: werkt met mensen met 
verstandelijke handicap)  

• Moeder van 3 kinderen; 0, 4 (groep 1-2) en 6 jaar (beroep: juf)  

• Moeder van 4 kinderen; 3 maanden, 1 jaar en tweeling in groep 1-2 (beroep: 
huisvrouw)  

  
Huidige ervaringen met de JGZ:  
Een van de moeders geeft aan dat het goed is dat de JGZ er is, maar dat het een grote 
organisatie is, waardoor zij het idee heeft dat niet alle ouders bereikt worden en er vaak niet 
doorgepakt wordt als er iets is. Dit geldt vooral voor de ouders die de JGZ juist hard nodig 
hebben. Ook voor kinderen is het soms spannend om zo uit de klas geroepen te worden. Dit 
zou leuker gemaakt kunnen worden.  
Een andere moeder geeft aan dat zij het als moeder fijn en goed vindt dat de JGZ er is, 
maar dat zij het ook een grote organisatie vindt. Het consultatiebureau vond zij fijn omdat ze 
daar met haar vragen terecht kon. Bij het Groep 2 onderzoek vraagt zij zich af of ouders de 
vragenlijst wel altijd eerlijk invullen. Deze moeder geeft aan dat zij als leerkracht vaak de 
terugkoppeling van de JGZ mist, maar zij ziet ook wel in dat dit tussen de JGZ en de ouders 
is. Ook zij heeft het idee dat juist de mensen die hulp nodig hebben er vaak niet zijn, 
mogelijk uit schaamte.  
De derde moeder geeft aan dat zij het idee heeft dat door de moeilijkheidsgraad van de 
brieven en vragenlijsten ouders afhaken. Zij heeft het idee dat de JGZ daardoor nu geen 
volledig beeld van het kind krijgt. Je kunt bijvoorbeeld vaak niet uitleggen dat je al hulp voor 
iets krijgt. Ze heeft een vriendin met probleemkinderen die tijdelijk hulp heeft gekregen maar 
dit is niet doorgezet. Die vriendin zou de vragenlijst nooit invullen uit angst dat haar kinderen 
bij haar weggenomen worden. Deze angst zou door de JGZ weggenomen moeten worden 
en de geheimhoudingsplicht zou benadrukt moeten worden. Zij vindt de vragenlijsten te 
standaard, deze geven bijvoorbeeld geen beeld van het karakter van het kind. Deze moeder 
geeft aan keuzes te maken over opvoeding en inentingen die niet overeenkomen met wat de 
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JGZ als normaal ziet, waardoor zij het idee heeft zich steeds te moeten verdedigen. De JGZ 
moet niet oordelen en mededelen maar hulp bieden.  
Concluderend, vinden deze moeders de JGZ soms een grote, loge organisatie waardoor 
soms niet de ouders bediend worden die de meeste hulp nodig hebben en er soms niet 
doorgezet wordt. Ook is bij de vragenlijsten niet altijd ruimte om iets toe te lichten waardoor 
een volledig beeld verkregen wordt.  
 
De ouderbrief wordt voorgelegd en besproken:  
Een van de moeders heeft het idee dat de helft van de ouders de brief niet leest. Een andere 
moeder heeft dyslexie en geeft aan dat de letters voor haar te klein zijn en er te weinig 
afstand zit tussen de alinea’s en regels. Ze geeft aan dat deze tekst voor haar niet leesbaar 
is en legt de brief weg zonder deze door te lezen. Een andere moeder geeft aan dat er 
minder informatie in de brief moet en de andere moeders zijn het ermee eens dat het te veel 
is. Het moet compacter met kortere zinnen. Mogelijk kan er ook verwezen worden naar een 
website voor meer informatie. Het is nu ook allemaal best medisch gericht.  
Er wordt aangegeven dat ouders waarschijnlijk al in bij het woord ‘JGZ’ in de eerste alinea 
weerstand voelen en denken ‘wat willen ze van me’ en het gevoel krijgen dat ze op hun 
vingers getikt worden. Het is beter om het consultatiebureau hier niet te noemen voor het 
geval dat ouders daar vervelende ervaringen mee hebben. Beter is het om direct aan te 
geven dat de JGZ wil helpen en voorbeelden geven hoe, bijvoorbeeld op het gebied van 
puberteit. En er moeten herkenbare situaties geschetst worden; bijvoorbeeld een kind dat in 
de supermarkt op de grond ligt met een grappige tekst. Probeer er ook iets leuks van te 
maken met bijvoorbeeld grappige plaatjes, dan gaan ouders er onderling ook over praten. 
De moeder met dyslexie geeft aan dat het met plaatjes wel beter voor haar zou worden, 
maar dat het wel relevant moet blijven en over opvoeden moet gaan.  
Deze moeder geeft ook aan dat zij merkt dat ouders niet mee willen doen omdat ze bang zijn 
dat alles tegen je gebruikt kan worden. Ouders zijn bang dat als ze aangeven dat ze hulp 
nodig hebben het overkomt alsof ze het niet aankunnen en hun kinderen weggehaald 
kunnen worden. Geheimhoudingsplicht is heel belangrijk voor ouders en zou benadrukt 
moeten worden. Een andere moeder is het hiermee eens en geeft aan dat je anders de 
ouders niet bereikt waar het om gaat. Mensen moeten zich vrij voelen om dingen te willen en 
durven delen. De moeder met dyslexie vraagt zich nu af ‘medisch beroepsgeheim’, zoals het 
in brief staat, hetzelfde is als ‘geheimhoudingsplicht’ en of dit ook geldt voor niet-medische 
zaken? Een andere moeder vraagt zich af of het stukje over privacy juist niet vragen 
oproept? De moeder die ook juf is geeft aan dat duidelijk moet worden dat bijvoorbeeld 
school ook geen inzage heeft in het gezondheidsonderzoek en dat de geheimhoudingsplicht 
dus bijvoorbeeld ook al geldt tegenover school.  
Ouders hebben het druk met verplichtingen en dan zou het fijn zijn als de JGZ per mail of 
chat kan communiceren. Er is al zoveel dat ouders moeten doen en invullen. Het moet dus 
opvallender en aantrekkelijker. Bijvoorbeeld met plaatjes of een mooie folder. Of door er 
bijvoorbeeld een kleurplaat of stripverhaal bij te geven. Brieven worden wel beter gelezen 
dan emails. Ouders gooien de brief vaak meteen weg of kinderen nemen het niet mee naar 
huis. Wellicht is het beter om de brief op te sturen in plaats van aan kinderen mee te geven. 
Ook is het belangrijk om de kinderen te informeren, bijvoorbeeld bij wie ze terecht kunnen 
met problemen.  
Concluderend geven deze moeders aan dat ze vinden dat er teveel informatie in de brief 
staat. Zij adviseren om te verwijzen naar een website voor meer informatie en plaatjes toe te 
voegen. Het stukje over de privacy moet wel blijven en verduidelijkt worden. Ook moeten de 
zinnen korter, de woorden begrijpelijker en groter, en de regels verder uit elkaar.   
  
De vragenlijst wordt voorgelegd en besproken:  
De moeders geven aan ze een vragenlijst niet altijd de beste methode vinden. Een gesprek 
tussen bijvoorbeeld de leerkracht en de JGZ of een observator in de groep die kijkt naar het 
gedrag en tips geeft over hoe je met elkaar omgaat, zou fijner zijn. De vragenlijst wordt als 
vrij medisch gezien en roept de vraag op wat het doel van de JGZ is? Je gaat toch al met je 
kind naar een arts als er iets medisch is? Er is niet duidelijk wat eruit gehaald wordt. Het idee 
is dat je allemaal overbodige informatie invullen om vervolgens aan te geven dat dit al 
opgepakt is door een andere hulpverleners. Deze vragenlijst is niet aantrekkelijk om op in te 
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vullen dat je hulp nodig hebt. Een leuke folder zou beter zijn. Een moeder geeft aan dat ze 
sommige problemen, bijvoorbeeld eetproblemen, wel zou aangeven op de vragenlijst maar 
opvoedproblemen niet. Het is ook niet duidelijk wat dit voor ouders oplevert. Het is nu vrij 
veel, er zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen medische onderwerpen en 
gedrag/opvoeden. Een moeder geeft nog aan dat ze het onderwerp luizen mist.   
Er moet opgepast worden dat er geen oordeel blijkt uit de manier waarop je vragen stelt 
zodat ouders bepaalde zaken wel durven in te vullen en het niet raar is als je kind ergens 
last van heeft of moeite mee heeft. Voeg vragen toe naar problemen die bij die leeftijd horen, 
zoals puberteit of pesten in groep 7. Komt de JGZ weleens in de klas aan kinderen vertellen 
wat ze doen? De leerkracht van de school geeft aan dat er voor ouders wel een spreekuur is 
waar ze terecht kunnen met vragen. Dat vinden de moeders niet laagdrempelig omdat 
mensen dan zien dat je naar het spreekuur gaat, je wilt anoniem blijven. Wellicht is 
telefonisch beter, vooral bij persoonlijke zaken. Of digitaal omdat je dan de vragen ook kunt 
aanpassen op basis van de antwoorden die iemand geeft en meteen gebruik kunt maken 
van een chatfunctie of link voor vragen of meer informatie.  
Concluderend moet bij de vragenlijst duidelijk zijn wat het ouders oplevert als ze een 
bepaald antwoord invullen of aangeven hulp te willen. Een digitale vragenlijst met een optie 
voor vragen of meer informatie zou prettig zijn.   
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Bijlage 5 Focusgroep verslag interview JGZ-
professionals Rivas/Careyn 

Verslag Interview Rivas/Careyn: ervaringen gebruik vernieuwd triageprotocol 

 

Datum: 6 mei 2019 

Organisatie: Rivas/Careyn 

 

Aanwezig: twee assistenten en twee jeugdverpleegkundigen en een beleidsmedewerker. 

  

Algemene ervaringen met het Triageprotocol 

Er wordt aangegeven dat het protocol meer werk in beslag neemt dan de 'eigen' werkwijze, 

maar dat wel meer diepgang mogelijk is. Het meerwerk komt vanwege het gebruik van 

papieren vragenlijst ipv digitale vragenlijsten en het hoge percentage onderzoek op indicatie 

(meer dan 50%). Nadeel van papierenvragenlijst is dat de vragenlijsten handmatig ingevoerd 

moeten worden. Bij de ‘eigen’ digitale werkwijze was inloggen via DigiD noodzakelijk, veel 

ouders vulden deze vragenlijst niet in. Tijdens deze pilot is gebruik gemaakt van papieren 

vragenlijsten in plaats van digitale vragenlijsten, hierdoor hebben bijna alle ouders de 

vragenlijst ook ingevuld. Dit wordt ervaren als een groot voordeel.  

 

Aanpassingen aan het uniform triageprotocol 

De beslisregels m.b.t. armoede, zwemdiploma en zindelijkheid worden zeer positief ervaren. 

Bij ontbreken van zwemdiploma wordt vaak verwezen naar de stichting leergeld.  

Bij armoede hebben ze het afkappunt aangepast, ook de categorie 'soms' leidt tot vervolgactie. 

Als vervolgactie bij de beslisregel armoede sturen ze een regionale folder genaamd 'de 

geldkrant'. Dergelijke info moet wel beschikbaar zijn voor organisaties. Er wordt aangegeven 

dat er een risico is dat de vraag over armoede sociaal wenselijkheid wordt ingevuld. 

De beslisregel m.b.t. risico op meisjesbesnijdenis is nuttig. Maar in de praktijk is het lastig 

deze beslisregel uit te voeren als er geen andere bijzonderheden zijn. Er moet dan alleen 

vanwege een vermoeden gebeld worden. Het zou fijn zijn als er al meer informatie bekend is 

om in te schatten hoe groot het risico is. Zoals, uit welk land kom je? En hoe lang woon je al 

in Nederland? 

Bij vaccinaties (geen vaccinatie) is een actie niet nodig wanneer bekend is dat er principiële 

bezwaren zijn. De beslisregel m.b.t. verstandelijke beperkte ouders/kind is meestal niet van 

toepassing, verstandelijke beperking komt vooral voor bij speciaal onderwijs. 

Bij mondgezondheid is er twijfel of bij minder dan 1 keer per jaar naar de tandarts telefonisch 

contact nodig is. Dit kan betuttelend overkomen. Als je ouders toch ziet, dan is het wel nuttig 

om aan te geven dat de tandarts kosten vaak vergoed worden door de 

ziektekostenverzekering. 

Bij de SDQ vragenlijst wordt aangegeven dat sommige items, zoals pesten en in de put zitten, 

veel informatie geven. Ook als de SDQ score niet verhoogd is. Er kan overwogen worden om 

een beslisregel voor pesten toe te voegen.  

Veel kinderen worden opgeroepen voor een onderzoek op indicatie m.b.t. overgewicht. 

Ouders verschijnen dan vaak niet. In plaats van oproepen is het wenselijker om een onderzoek 

op indicatie aan te bieden. Het helpt als er vragen over voeding (snoepen, fruit eten en ontbijt) 

en bewegen worden opgenomen, om de noodzaak voor een oproep op indicatie (OI) beter in 

te schatten. Bijvoorbeeld: Hoeveel dagen wordt er meer dan 1 uur bewogen? Als een kind een 

oi krijgt voor overgewicht, dan is dit gesprek gericht op leefstijl. Bij 10/11 jarigen zijn vragen 
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over voeding belangrijk omdat op deze leeftijd het nog mogelijk is om bij te sturen. Als kinderen 

ouder zijn dan is dit lastiger.  

Vaak is een onderzoek op indicatie niet nodig wanneer het overgewicht stabiel is of zelfs 

dalend. Er kan overwogen worden om de beslisregels bij overgewicht aan te passen (stabiel 

of dalend overgewicht=geen actie). Collectieve aanpak, bijv. op school kan ook helpen bij 

overgewicht. Als een dergelijke aanpak wordt uitgevoerd dan merk je het effect tijdens het 

consult.  

   

Aanpassingen aan de gezondheidsvragenlijst 

Bij de vraag m.b.t. visus wordt aangegeven dat het onduidelijk is of het bij brildragende ouders, 

ook gaat om ouders met een leesbril.  

De vraag ‘wilt u een gesprek met de JGZ’ wordt meerdere keren gesteld, bij klachten, 

opvoeden en op het eind. Dit is dubbelop, voorstel om deze vragen samen te voegen.  

Bij de vraag over ziekenhuisopname, ongeluk en onder behandeling ook graag navragen 

wanneer dit is geweest (datum). Bij de vraag over ongeluk ook graag navragen wat voor soort 

ongeluk het betreft.  

De verpleegkundigen geven aan dat het vervelend is dat soms een kind opgeroepen wordt 

voor een klacht, terwijl dit kind al onder behandeling is. 

Er wordt getwijfeld aan de toegevoegde waarde van de vraag over aantal uur slaap. Dit kan 

heel erg verschillen per kind. Of een kind goed doorslaapt is ook belangrijk en wordt nu niet 

uitgevraagd.  

Bij de vraag over slaap wordt soms informatiemateriaal opsturen aangeraden. Het is handig 

als er dan ook materialen hiervoor beschikbaar zijn.  

 

Randvoorwaarden voor implementatie 

Bepalen welke competenties en scholing nodig zijn voor assistenten. O.a. scholing aanbieden 

voor interpretatie groeicurven en interpretatie SDQ. 

Bepalen waar de bevindingen van de assistent het beste geregistreerd kunnen worden in het 

DD-JGZ (Kiddos). 

Het optimaliseren van het aanbieden van de vragenlijst in het ouderportaal. Bij de eigen 

werkwijze dienen ouders in te loggen met digid, hierdoor vullen veel ouders de vragenlijst niet 

in.  

 

 


