
 

Digitaal gesprek 
de slimme communicatietool tussen ouders en JGZ 

De uitbreiding van het takenpakket van de JGZ met betrekking 

tot de preventieve zorg zorgt voor een flink aantal uitdagingen 

de komende jaren. Flexibilisering van het zorgaanbod en het 

vergroten van de zichtbaarheid van de JGZ bijvoorbeeld doen 

een stevig beroep op de JGZ-organisaties. Die ontwikkeling 

vraagt om slimme oplossingen op het gebied van tijd en 

efficiëntie.

Om preventiever, gerichter en passender zorg aan te bieden, 

is de communicatietool Digitaal Gesprek ontwikkeld. Deze 

tool is beschikbaar voor ouders via Mijn Kinddossier, voor JGZ-

professionals via KD+.

• Digitaal Gesprek stimuleert het nemen én houden van de 

eigen regie door ouders en jeugdigen

• Digitaal Gesprek vereenvoudigt het contact tussen ouders 

en JGZ 

• Digitaal Gesprek is ontwikkeld om JGZ-organisaties te 

ondersteunen bij een passend zorgaanbod

De uitdagingen van de JGZ



Meer informatie? 

Wil je meer weten over de Digitaal Gesprek module? 

Neem dan contact op met één van onze consultants Frans 

Koopmans of Sharda Kraaijeveld. Zij maken graag een afspraak 

voor een demo bij jouw organisatie. Bel via 0570-662662 of 

mail naar Frans Koopmans (Frans.Koopmans@topicus.nl) of 

Sharda Kraaijeveld (Sharda.Kraaijeveld@topicus.nl)

Meer informatie vind je op https://topicus-screening-

prevention.com/oplossingen-voor/jeugdgezondheidszorg

Betere bereikbaarheid JGZ

Digitaal Gesprek is beschikbaar via Mijn Kinddossier, waar 

ouders adviezen kunnen inzien, afspraken kunnen plannen en 

vragenlijsten kunnen invullen of wijzigen. Via Digitaal Gesprek 

kunnen ouders nu ook heel eenvoudig een vraag stellen aan de 

JGZ-organisatie. 

Omdat dit 24/7 via de veilige omgeving van Mijn Kinddossier 

mogelijk is, vergroot Digitaal Gesprek de bereikbaarheid van 

de JGZ aanzienlijk. Het is voor ouders dus eenvoudiger en 

laagdrempeliger om contact op te nemen met de JGZ. 

Digitaal Gesprek biedt via Mijn Kinddossier één kanaal voor 

efficiënte communicatie en samenwerking tussen ouders en 

JGZ.

Betere dossiervoering en tijdswinst

Alle berichten en reacties in Digitaal Gesprek, van zowel de 

JGZ-organisatie als de ouders zijn op elk gewenst moment 

terug te lezen via Mijn Kinddossier en het digitaal dossier JGZ 

(KD+). Zo zorgt Digitaal Gesprek voor overzicht. 

Door directe koppeling met het DD-JGZ van de jeugdige, 

levert Digitaal Gesprek tijdswinst op. De JGZ-professional heeft 

immers alle dossierinformatie bij de hand en losse berichten 

hoeven niet meer aan het dossier te worden toegevoegd. 

Digitaal Gesprek vervangt daarmee het communiceren via 

e-mail.

Procesondersteuning en gemak voor de JGZ-organisatie 

Digitaal Gesprek is meer dan alleen een gespreksmodule. 

Naast gemak en tijdswinst biedt Digitaal Gesprek een 

geautomatiseerde ondersteuning bij het proces. Digitaal 

Gesprek maakt gebruik van een slimme methodiek waardoor 

we snel kunnen inspelen op de zorgvraag. 

Door middel van het type vraag van ouders wordt automatisch 

de juiste professional aan het gesprek toegevoegd. 

Bijvoorbeeld vragen met betrekking tot planning kunnen 

direct gescheiden worden van zorginhoudelijke vragen. 

Bijkomend voordeel van dit geautomatiseerde proces is dat 

berichten van ouders direct naar de juiste JGZ-professional 

worden gestuurd. Zo kunnen JGZ-organisaties de flexibiliteit, 

snelheid en de kwaliteit van de zorg verbeteren en waarborgen. 

De voordelen van Digitaal Gesprek 

‘Digitaal Gesprek verbindt op een slimme 

manier mensen en processen en levert zo 

een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 

van onze zorg.’


