
Hoe slimmere IT oplossingen
gezondheidsonderzoeken 
op de middelbare school 
verbeteren

Knelpunten 
gezondheidsonderzoeken

Het uitzetten en verwerken van digitale 
gezondheidsonderzoeken op 
middelbare scholen is een grote  
administratieve belasting voor de JGZ 
organisaties. De ingevulde vragenlijsten 
dienen beoordeeld en verwerkt te worden 
en waar nodig moeten vervolgconsulten 
gepland worden. Deze kostbare tijd 
besteedt de zorgprofessional liever 
rechtstreeks aan ouders en hun kinderen. 

Ook het invullen van vragenlijsten in de 
klas kan veel tijd kosten. Vaak moeten 
jongeren alle vragen lezen, ook als deze 
niet relevant zijn voor hen. Waarom stellen 
we niet alleen de vragen die van 
toepassing zijn aan de specifieke 
jongere? 

Met deze gedachte is Topicus in samen-
werking met o.a. GGD Zaanstreek-
Waterland aan de slag gegaan met een 
traject genaamd ‘automatisch 
afhandelen’. Om gezamenlijk tot een 
efficiënter proces te komen voor het 
uitzetten en verwerken van gezondheids-
onderzoeken. 

Werkwijze GGD 
Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland nodigt alle 
leerlingen in de eerste en derde klas van 
het voortgezet onderwijs uit voor een 
gezondheidsonderzoek. Het onderzoek 
vindt plaats in de klas en bestaat uit het 
invullen van een digitale vragenlijst en uit 
het meten van lengte en gewicht van de 
leerling. Thema’s als algemene gezond-
heid, genotmiddelen, leefstijl maar ook 
emotionele gesteldheid en seksuele 
activiteit worden besproken.

De GGD wil graag informatie en advies 
verstrekken aan de jongeren. Dit wordt 
gedaan door gezondheidsboodschappen 
of door het e-mailen van informatie als dit 
door de jongere is aangevraagd. 

Ongeveer 20% van de jongeren krijgt 
naar aanleiding van de vragenlijst een 
vervolgconsult aangeboden.

Jaarlijks voeren JGZ 
organisaties digitale 
gezondheidsonderzoeken uit 
op middelbare scholen. Dat is 
een tijdrovende klus voor de 
ondervraagde 
jongeren èn een grote
administratieve belasting voor 
de JGZ. Dat proces kan beter, 
vonden IT-bedrijf Topicus en 
GGD Zaanstreek-Waterland. 
Ze werkten samen aan een 
efficiënter proces.



Pilot
In juni is GGD Zaanstreek-Waterland gestart 
met TopForm voor het uitvoeren van het 
gezondheidsonderzoek. In drie klassen HAVO 
en VWO op het middelbaar onderwijs zijn 
voor 68 jongeren het vernieuwde gezond-
heidsonderzoek met een maximum van 88 
vragen ingezet. 

TopForm is nog volop in ontwikkeling, maar 
de GGD ziet veel voordelen van het
inzetten van de gezondheidsonderzoeken als 
de applicatie gereed is. 

Aanpak

TopForm is ontwikkeld in een iteratief proces, 
zodat optimaal kan worden ondersteund in 
het werkproces rondom het uitvoeren van 
gezondheidsonderzoeken. Gedurende het 
proces is voortdurend bijgestuurd op veran-
derende behoeften. Zo werd bijvoorbeeld in 
eerste instantie afgesproken gezondheids-
adviezen naar de betrokken jongeren te 
kunnen mailen. De behoefte leeft om de 
jongeren te bereiken en kunnen voorzien 
van informatie waar dit nodig is. Tijdens een 
gebruikersbijeenkomst werd echter genoemd 
dat er behoefte is om jongeren te bereiken, 
op een manier die meer bij hen aansluit dan 
e-mail, wellicht via sociale media of ander 
alternatief. Gezamenlijk worden nu 
alternatieven bekeken. Door intensief samen 
te werken wordt gestuurd op wat een klant 
nodig heeft en niet per se op wat er is 
afgesproken. Toekomst

Vanaf het nieuwe schooljaar 2019/2020 zet 
GGD Zaanstreek-Waterland op alle 
middelbare scholen het gezondheidson-
derzoek via TopForm in. Indicaties komen 
automatisch in KD+ terecht.

In één oogopslag is duidelijk of een jongere 
vervolgacties nodig heeft of dat alles in orde 
is. 

Momenteel wordt gewerkt aan scenario’s 
waarin organisaties willen overgaan tot 
volledig automatisch klaarzetten van een con-
tactmoment. Vanuit daar kijkt Topicus hoe we 
het proces rondom de gezondheidsonder-
zoeken het beste kunnen ondersteunen. Waar 
blijft interventie van een JGZ professional 
gewenst en waar kunnen we volledig 
automatisch afhandelen? Dit alles met als 
doel om de JGZ professional verder te
ontlasten en meer tijd over te houden voor 
de zorg aan jongeren.

Contact
Wilt u meer weten over het optimaal inzetten 
van gezondheidsonderzoeken? Wilt u een 
demo of een passend advies voor uw orga-
nisatie? Neem dan contact op met Topicus 
consultant Colette Vaes.

Ervaringen

Het invullen van de vragenlijsten neemt veel 

minder tijd in beslag. De jongere ziet alleen 

nog maar de vragen die voor hem of haar van 

toepassing zijn. In de klas waren de eerste 

jongeren al na 8 minuten klaar! 

De vernieuwde styling biedt meer 

mogelijkheden voor persoonlijke adviezen op 

maat en informatieve teksten voor de jongere.

KD+ geeft een overzicht van ingevulde 

vragenlijsten. Er is direct zichtbaar welke 

kinderen moeten worden  opgeroepen voor 

een contactmoment. 

TopForm
Topform is een nieuwe applicatie waarmee je als JGZ organisatie vragenlijsten zelf kunt 
opbouwen. TopForm werkt samen met de bestaande applicaties Zegjijhetmaar, Mijn Kinddossier 
en het DDJGZ KD+. Door het toepassen van logica regels worden alleen de relevante vragen in 
een vragenlijst getoond aan de eindgebruiker. Op basis van gegeven antwoorden kunnen ook 
acties in gang gezet worden. Denk hierbij aan het geven van een gericht advies of het klaarzetten 
van een vervolgafspraak. Vragenlijsten die leiden tot een indicatie, bijvoorbeeld overmatig
alcohol gebruik of psychosociaal welzijn, worden direct in een overzicht geplaatst. Zo is 
overzichtelijk waar actie op nodig is en er wordt een afspraak klaar gezet. Alle ingevulde data is
inzichtelijk in het digitaal dossier.

colette.vaes@topicus.nl


