
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het op afstand uitvoeren van contactmomenten wordt steeds belangrijker voor het uitvoeren van 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). Ten gevolge van de maatregelen rondom Corona is het belang en urgentie 
van beeldbellen groter geworden. Zo biedt beeldbellen mogelijkheden om toch contact te hebben met 
ouders en jongeren. Beeldbellen verbetert het contact ten opzichte van telefonisch contact door het 
persoonlijke karakter, non-verbale communicatie en zicht te hebben als JGZ professional op de situatie 
én de ouders, de jongere en het kind. En ook na de Corona crisis kan beeldbellen voor sommige 
contactmomenten geschikt zijn, om bijvoorbeeld reistijd voor ouders te beperken. 

In verband met de situatie door Corona bieden we snel en veilig de mogelijkheid om te beeldbellen in 
wat we noemen versie 1.0. Deze infosheet schetst de werking van versie 1.0 die in mei 2020 beschikbaar 
gesteld wordt. 

 

Beeldbellen geïntegreerd in het JGZ werkproces 

Het bestaande werkproces van de JGZ is gericht op het face 2 face (F2F) consult. Beeldbel consulten zijn 
anders dan F2F consulten wat invloed heeft op deze processtappen: 

 

 

 

 

1. Selectie: voor welke contactmomenten en naar welke doelgroep wil ik beeldbellen inzetten? 

2. Planning: hoe plan ik een beeldbel contactmoment in de agenda van de JGZ professional? 
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3. Voorbereiding: hoe communiceer ik richting de ouders en jongeren de verwachtingen, afspraak 
bevestiging en instructies rondom beeldbellen? Maar ook, aan welke randvoorwaarden moet 
voldaan worden om te kunnen beeldbellen? 

4. Uitvoer: hoe wordt de verbinding opgezet, het contactmoment uitgevoerd en geregistreerd? 

 
Een goede integratie van beeldbellen in het JGZ werkproces ontzorgt de JGZ professional, doordat 
beeldbellen geïntegreerd in KD+ de volgende voordelen bieden: 

✓ Administratieve ontlasting (o.a. geen apart adresboek, de beschikking over contactgegevens in 

één systeem) 

✓ Communicatie mogelijkheden vanuit één systeem richting ouders en jongere (o.a. voor 

instructies en toegang tot beeldbellen in een afspraak uitnodiging) 

✓ Werken vanuit één systeem als JGZ professional (o.a. geen aparte inlog, geen extra accounts) 

✓ Aansluiting met het dossier van het kind of de jongere (o.a. voor directe registratie) 

Het beeldbellen vanuit KD+ leent zich daarmee in eerste instantie goed voor het contact met de ouders 
en jongere. In tweede instantie kan de inzet van beeldbellen vanuit KD+ ook toegepast worden voor 
contact over het kind of de jongere met een ketenpartner, en waar mogelijk gezamenlijk. Stand-alone 
beeldbeltoepassingen zouden daarnaast geschikt zijn voor de niet-kind gebonden afspraken met o.a. 
ketenpartners. 

 

Hoe werkt versie 1.0? 

Om snel te kunnen starten is een basale integratie van het bestaande beeldbelplatform Whereby met 
KD+ gerealiseerd. Dit is een eerste stap en we noemen het versie 1.0. 

De beeldbel verbinding vindt plaats in wat we noemen een digitale spreekkamer. Een digitale 
spreekkamer kan door de JGZ professional vanuit het dossier in KD+ in één handeling aangemaakt én 
gedeeld worden met de ouder(s) of jongere. Er wordt daarmee een unieke digitale spreekkamer 
aangemaakt specifiek voor het contact tussen die betreffende personen. Een uitleg in 3 stappen: 

1. Opzetten van een digitale spreekkamer 

Bij aanvang van het gesprek verstuurt de JGZ professional de unieke toegangslink van de digitale 
spreekkamer vanuit KD+ naar de ouder(s) en/of jongere. Dit gaat via een SMS. De JGZ professional kan 
kiezen naar wie de SMS verzonden wordt.  

De professional en de ouder(s) of jongere krijgen door het aanklikken van de link toegang tot de digitale 
spreekkamer. De JGZ professional klikt de link aan vanuit het dossier in KD+. Toegang tot de digitale 
spreekkamer kan zonder installatie van software, het moeten aanmaken van een account, opnieuw in te 
loggen of het moeten toevoegen van iemand aan een contactenlijst.  

2. Het gesprek in de digitale spreekkamer 

De JGZ professional start het gesprek en wacht tot de ouder of jongere de digitale spreekkamer 
binnenkomt. Het is denkbaar dat soms de ouder of jongere eerder is. In dat geval is er een melding om 
even te wachten. Eenmaal met beide personen in de digitale spreekkamer is het volgende mogelijk: 

✓ Tot en met vier personen in één digitale spreekkamer 

✓ Een scherm kunnen delen 

✓ Chat 

✓ Aan-/uitzetten van microfoon en camera 

Omdat Whereby zogenaamd ‘multi-device’ toepasbaar is, kan het gebruikt worden op telefoons (o.a. 
iOS, Android), tablets en laptops. Indien de ouder of jongere de beschikking heeft over de link naar de 
digitale spreekkamer, dan kan met alle devices toegang verkregen worden tot de digitale spreekkamer. 

https://whereby.com/


 

Voor de JGZ professional is het mogelijk om zowel te beeldbellen als KD+ in te zien. Dit kan doordat de 
digitale spreekkamer in een ander tabblad wordt geopend, naast KD+.  

3. Het afsluiten van de digitale spreekkamer 

Na vertrek uit de digitale spreekkamer door de JGZ professional en de ouder(s) of jongere, kan de kamer 
vanuit KD+ ook definitief afgesloten worden. Hiermee wordt de verzonden link naar de digitale 
spreekkamer inactief gemaakt.  

 

Toekomstig beeldbellen 

Met versie 1.0 zullen we een basale integratie realiseren in KD+. Voorbeelden van uitbreidingen op 
versie 1.0 die denkbaar zijn: 

✓ Het verbeteren van het plannen van beeldbelcontactmomenten vanuit KD+ 

✓ Uitbreiden van de communicatiemogelijkheden naar de ouders, zoals via mail, een app of 

MijnKinddossier 

✓ Het uitnodigen van een andere zorgverlener in de digitale spreekkamer 

✓ Het integreren van de digitale spreekkamer in een app of MijnKinddossier voor de ouders en 

jongere 

✓ Het integreren van de digitale spreekkamer in KD+ voor de JGZ professional, zodat het dossier 

én de digitale spreekkamer tegelijk in beeld zijn. 

We zullen in samenspraak met en op basis van het gebruik door de eerste JGZ organisaties de 
doorontwikkeling vormgeven. 

  



 

Antwoorden op veel gestelde vragen 

 

1. Kan het beeldbellen los ingezet worden van een contactmoment? 

Voor versie 1.0 hebben we bewust gekozen om vanuit het dossier van het kind of jongere, maar los van 
een contactmoment te kunnen beeldbellen. Daarmee is er de flexibiliteit om ad-hoc te kunnen 
beeldbellen. In een volgende versie zien we beeldbellen vanuit het contactmoment als mogelijkheid 
voor een goede registratie van de vorm van het contactmoment in het dossier.  

 

2. Waarom is er voor Whereby gekozen? 

Whereby is een bestaand, veilig en bewezen beeldbelplatform dat goed te integreren is in een 
webbased programma zoals KD+. Vanuit Topicus hebben we die ervaring met Spreekuur, toegepast in 
de huisartsensector. Het is eenvoudig in gebruik voor de JGZ professional en voor de ouders en jongere, 
omdat beiden geen account nodig hebben. Ze hoeven niet in te loggen en er is geen adresboek nodig. 
Ook is er geen installatie nodig voor de JGZ professional, noch voor de ouders en jongere. De 
mogelijkheden van de digitale spreekkamer zijn compleet. En de veiligheid is goed. 

 

3. Waarom is er voor SMS gekozen om de link te delen met ouders en jongeren? 

Voor versie 1.0 is gekozen voor een SMS verzending van de link naar de digitale spreekkamer. De 
ervaring is dat beeldbellen via de smartphone het meest toegepaste en geschikte middel is. Door de link 
naar de smartphone te sturen via SMS, wat iedereen kan ontvangen, maakt het voor de ouders en 
jongere het meest eenvoudig en laagdrempelig om toegang te krijgen tot de digitale spreekkamer.  

Wel is de geïntegreerde SMS module in KD+, die door de meerderheid van de organisaties wordt 
gebruik voor veelal een afspraak herinnering, randvoorwaardelijk om dit op deze wijze te laten werken. 
Indien deze module niet wordt afgenomen, dan zijn er work-arounds om de link te versturen naar de 
ouders en jongere.  

 

4. Hoe zit het met de veiligheid van Whereby? 

Whereby is transparant over verwerking, security, data opslag en policies. Zo zijn ze AVG compliant, 
passen ze goede data beveiliging toe zoals end-to-end encryption van de verbinding en vindt er geen 
opslag plaats van de video én chatgesprekken. Bovendien deelt Topicus geen persoonsgegevens met 
Whereby, behalve het IP-adres. Middels een verwerkersovereenkomst met Whereby is gedekt dat er 
niets gedaan mag worden met het IP-adres, anders dan er analyses op uitvoeren om hun 
dienstverlening te verbeteren. 

 

5. Is deze beeldbel mogelijkheid ook geschikt voor vergaderen met ketenpartners 
zoals scholen, ambtenaren etc.? Of heeft de jeugdarts daar iets anders (Teams) voor 
nodig? 

Voor de JGZ professional zien we grofweg 3 toepassingsgebieden van beeldbellen: 

1. Beeldbellen met de ouders en jongere 

2. Beeldbellen over het kind/jongere met ketenpartners/collega's, al dan niet mét de ouders, kind 

of jongere erbij (groepsgesprek) 

3. Beeldbellen niet kind gebonden 

De oplossing richt zich nu, gegeven de huidige Corona situatie, primair op toepassing 1. Met name 
omdat daar de integratie met het dossier van grote meerwaarde is (t.b.v. planning, communicatie, 

http://www.spreekuur.nl/


 

aanwezige contactgegevens, goede registratie, etc.). Voor toepassing 2 zien we toekomstig ook 
mogelijkheden, bijvoorbeeld bij een gesprek met ouders én bijvoorbeeld verloskundige (bij prenatale 
zorg) of kinderarts (bij vroeggeboorte). Voor toepassing 3 is een oplossing zoals het veelgebruikte Teams 
erg geschikt.  

Teams is veel breder opgezet dan alleen de beeldbelfunctionaliteit. Voor een gesprek met de ouders en 
jongere heb je dat veelal niet nodig, omdat de registratie plaatsvindt in het dossier. In samenwerking 
met andere professionals is het wel waarschijnlijk dat je gebruik wilt maken van functionaliteiten als 
delen van documenten, integraties met andere applicaties en notuleren tijdens vergaderingen.  

 

6. Heb je ook een wachtkameroptie, waarbij de ouder inzicht heeft of het vorige 
consult uitloopt? 

Nee, inzicht in eventuele uitloop van een vorig consult zit niet in versie 1.0.  

 

7. Krijgen ouders een herinnering bijv. een half uur voor de afspraak? 

De SMS-herinnering van de geïntegreerde SMS-module in KD+ is onveranderd t.o.v. de huidige werking. 
De huidige integratie van de SMS-module is gekoppeld aan contactmomenten en verzend alleen op 
vaste momenten een SMS herinnering. Voor beeldbellen wordt de uitnodiging als SMS verzonden direct 
wanneer de digitale spreekkamer door de JGZ professional in KD+ wordt gestart. Ouders krijgen 
daarmee een SMS met de link op het moment/vlak voor het beeldbelcontactmoment begint.  

 

8. Kan een afspraak via beeldbellen ook geannuleerd of verschoven worden? 

Annuleren en verschuiven kan via het reguliere proces binnen KD+. Omdat de digitale spreekkamer los 
staat van de afspraak in KD+, heeft het verschuiven van een afspraak geen impact op het beeldbellen. 

 

9. Wat zijn de kosten? 

Op dit moment zijn de kosten die Topicus voor het gebruik van beeldbellen vraagt aan de JGZ nog niet 
bekend. Er zal een aanloopperiode zijn tot minimaal 1 juli 2020 waarin de software gratis beschikbaar 
gemaakt wordt. Topicus betaalt tijdens die periode de kosten voor het verbruik die Whereby berekent. 
Hoe lang deze periode duurt en het prijsmodel zal in mei 2020 bekend gemaakt worden op aanvraag.  

Voor het verbruik van de SMS-module als onderdeel van beeldbellen gelden de lopende afspraken en 
tarieven, indien hier al gebruik van wordt gemaakt. 

 

 

 

 

Contact 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit document of is er behoefte aan ondersteuning, neem 
dan contact op met  

• Matthea Vrijmoeth, matthea.vrijmoeth@topicus.nl  

• Mark Brul, mark.brul@topicus.nl 

mailto:matthea.vrijmoeth@topicus.nl
mailto:mark.brul@topicus.nl

