
Neem de sprong
gegevensuitwisseling tussen 

geboorte- en jeugdgezondheidszorg



Elektronische uitwisseling geboorte- en 
jeugdgezondheidszorg

• Pitch NCJ/Actiz Jeugd/GGD GHOR van 19 februari
• Grote voordelen elektronische uitwisseling

• JGZ investeert steeds meer in data-gestuurde zorg
• Onderzoek of instrumenten leveren triggers voor op de cliënt afgestemde 

zorg
• Digitale beschikbaarheid ondersteunt de rol in de preventieve zorg

• Huidige papieren overdracht
• Geeft vermijdbare fouten
• Cliënten moeten steeds opnieuw hun verhaal vertellen
• Zorgverleners moeten dezelfde gegevens opnieuw intikken



Elektronische gegevensuitwisseling JGZ

• Ervaringen uit het traject dossieruitwisseling JGZ

• Traject 2005-2014 eerste dossieruitwisseling

• 2015 eerste uitwisseling vaccinatieberichten van/naar RIVM

• Jaarlijks nu tussen de 1 – 1,5 miljoen berichten

• Andersoortig gebruik: dossiers worden gemigreerd naar andere 
systemen of andere organisaties via uitwisselberichten

• Ja, het kan sneller! Vier geleerde lessen…



1. Koppelen met het LSP is een grote 
investering

• Elke koppeling vraagt structureel werk
• Onderhoud en monitoring, implementatie nieuwe versies, testtrajecten, 

kwalificaties, acceptaties, periodiek overleg

• Nieuw landschap met regionale systemen
• Zorg voor uitwisseling tussen systemen, zodat een aansluiting op één 

systeem voldoende is voor communicatie met ander systeem

• Berichten tussen transportsystemen vertalen òf envelop en inhoud 
onafhankelijk maken

• Beperk het aantal stekkers!



2. Neem imperfectie mee in het ontwerp

• Twee gouden vondsten uit het dossieruitwisseltraject
• Stop een pdf van het dossiers zoals het tot nu toe afgedrukt wordt ook in 

het uitwisselbericht

• Eis van implementaties dat bij obstakels niet een heel bericht geweigerd 
wordt, maar alleen het obstakel; val eventueel terug op de pdf



3. Neem factor tijd mee in het ontwerp

• Ontwerpen lijken tijdloos
• Voortschrijdend inzicht bij gebruik

• Landschap wijzigt

• Wie lost het op?

• Neem ondersteuning voor veranderingen op in het ontwerp

• Applicatie werkt met één versie



4. Motivatie om hard te lopen

• Wie heeft er profijt?

• Van wie vragen we de inspanning?

• Soms is het mogelijk om profijt te sturen
• Pdf-uitwisselportaal voor niet-koplopers

• Financiële prikkel voor achterblijvers bij vaccinatieuitwisseling



Conclusie

• Geboortezorg en leveranciers van applicaties hebben geen 
duidelijk voordeel bij de uitwisseling met de JGZ.

• Onderzocht kan worden of voordeel beter geborgd wordt als de 
uitwisseling via PGO-knooppunten loopt

• Bijkomend voordeel is dat toestemming, inzicht en transparantie 
bij de overdracht, voor de cliënt beter geborgd kan worden

• Kies voor koppeling met andere knooppunten, zodat de JGZ de 
LSP-stekker kan blijven gebruiken

• Bouw niet voor 100% perfectie, houd rekening met veranderingen
• En neem de sprong…


