
JGZ-professionals besteden vaak onnodig veel tijd 

aan het organiseren van gezondheidsonderzoeken. 

Door deze onderzoeken en de follow-up daarvan slim 

te digitaliseren, blijft er meer tijd over voor zorg. Ook 

krijgen jongeren sneller de juiste zorg op de juiste plek.  

De belangrijkste voordelen:

Slim digitaliseren 

gezondheidsonderzoeken 12+
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Zien wat er speelt op klasniveau

JGZ-professionals krijgen in één keer de hele klas 

overzichtelijk in beeld. Hierdoor weten ze meteen wat 

er op klasniveau speelt. Ook is direct duidelijk welke 

jongeren de vragenlijst nog niet hebben geopend of 

afgerond. En kan de JGZ professional hierop tijdig actie 

ondernemen.

Snel indiceren per jongere

Op basis van de antwoorden van een jongere is in één 

oogopslag inzichtelijk wat er bij hem of haar speelt. 

Hierdoor kan de JGZ-professional een snelle risicotaxatie 

maken en tijdens een contactmoment  gemakkelijker 

stilstaan bij (automatisch berekende) indicaties. Op deze 

manier is het contactmoment volledig afgestemd op de 

situatie van de jongere.

Motiverende vragenlijsten

Jongeren zijn minder tijd kwijt met onze vragenlijsten, 

omdat ze alleen relevante vragen te zien krijgen. 

Bovendien blijven ze beter aangehaakt, omdat ze op 

grond van hun antwoorden direct complimenten en 

gerichte adviezen kunnen krijgen. Na afronding van 

de vragenlijst kan ook een uitgebreider online advies 

worden gegeven. Jongeren kunnen dit rustig teruglezen 

en indien gewenst met hun ouder(s) bespreken.

Afspraakvoorstel op maat

De gegeven antwoorden helpen bepalen of een jongere 

een afspraak nodig heeft, wanneer een eventuele 

afspraak moet plaatsvinden en of de afspraak met 

een jeugdarts of -verpleegkundige is. Ook de duur 

van de afspraak kan afhankelijk worden gemaakt van 

de antwoorden. Vervolgens is het mogelijk meteen 

meerdere afspraken (automatisch) te laten inplannen. 

Zo bied je gemakkelijk flexibele zorgpaden en daarmee 

betere zorg, in lijn met het Landelijk Professioneel Kader 

(LPK).



Begeleiding tijdens implementatie

Bij Topicus zijn we erop gericht om JGZ-professionals 

zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarom nemen we 

de implementatie van slimme gedigitaliseerde 

gezondheidsonderzoeken zo veel mogelijk uit handen. 

We vragen alleen de hoognodige inzet van een selecte 

groep medewerkers binnen jouw organisatie, zodat 

we het proces specifiek voor jouw organisatie kunnen 

inrichten. Onze tijdbesparende en persoonsgerichte 

manier van gezondheidsonderzoeken organiseren is 

binnen twee tot drie maanden beschikbaar voor gebruik!
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Gemakkelijk toegang (ook op 

afstand)

Via zegjijhetmaar.nl hebben jongeren vanaf elk 

apparaat toegang tot de vragenlijst met een 

persoonlijke inlogcode die zij hebben gekregen. Het 

is daardoor ook mogelijk de onderzoeken volledig 

op afstand uit te voeren. Klikken ze per ongeluk 

halverwege de vragenlijst weg? Geen probleem. Ze 

loggen opnieuw in met de code en kunnen verder gaan 

waar ze waren gebleven.

Een praktijkvoorbeeld

JGZ-professional Marian wil een gezondheidsonderzoek 

afnemen in klas 2 van een middelbare school. Ze maakt 

via KD+ in één keer toestemmingsbrieven voor alle 

ouders die tijd krijgen om te reageren. Vervolgens zet 

ze de vragenlijsten van het gezondheidsonderzoek 

klaar voor de betreffende klas. Voor elke jongere 

die meedoet, wordt automatisch een persoonlijke 

inlogcode gemaakt waarmee ze toegang krijgen de 

vragenlijsten. 

Marian deelt de persoonlijke inlogcodes uit in de klas en 

de jongeren vullen de antwoorden in op hun computer, 

smartphone of tablet. De jongeren die de vragenlijst 

niet in de klas kunnen invullen, krijgen via hun ouders 

een korte toelichting en de inlogcode. 

Het invullen gaat snel. Sommigen zijn al na een 

kwartiertje klaar. Daarna wordt meteen een 

persoonlijke advies zichtbaar. En Marian heeft via het 

systeem KD+ meteen alle jongeren en hun indicaties in 

beeld. Scores kunnen automatisch worden berekend. 

Ook krijgt ze inzicht in mogelijke problemen die spelen 

in de klas. Met hulp van het slimme afspraakvoorstel 

worden direct (automatisch) afspraken ingepland met 

jongeren bij wie dat nodig is; bij de juiste professional(s) 

en op het juiste moment. 

“Ik kan makkelijker en overzichtelijker resultaten 

inzien, wat minder tijd kost en de kans op fouten 

verkleint. Omdat je makkelijk wisselt tussen het 

resultatenscherm en een dossier kan ik snel zien 

welke indicaties er uit de vragenlijst voortkomen 

en welke jongeren ik wil uitnodigen.” 

- Stafverpleegkundige bij JGZ Zuid-Holland West
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Wat levert het jouw organisatie 

op?

Robbert en Femke bespreken dit graag met je. De 

behoeften van jouw organisatie zijn hierbij het startpunt. 

Deze worden vervolgens afgezet tegen de ervaringen 

van andere klanten en de mogelijkheden. Zo ontstaat 

een context-specifiek beeld van wat slimme digitale 

gezondheidsonderzoeken te bieden hebben.
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