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 Factsheet I BDS JGZ 4.0 werkpakket 1 

 
In deze factsheet wordt ingegaan op de vraag waarom de implementatie BDS 4.0 werkpakket 1 nu moet gaan plaatsvinden, wat er gedaan 

moet worden om dit mogelijk te maken en hoe dit gedaan zal worden.  

Aanleiding 

Al langer is er binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) behoefte aan verdere afspraken over de inrichting en 

doorontwikkeling van de informatievoorziening in de JGZ en het beheer daarvan. Er zijn eerder afspraken 

gemaakt over een Basisdataset (BDS) JGZ. Deze BDS JGZ vormt de inhoudelijke basis van het Digitaal Dossier JGZ 

(DD JGZ). Het doel van de BDS JGZ is door betere registratie betere zorg bewerkstelligen. In de BDS Redactieraad 

is gewerkt aan grootschalige wijzigingen die tezamen BDS JGZ 4.0 vormen. Deze wijzigingen zullen in 

verschillende werkpakketten worden geïmplementeerd.  Met betrokken partijen is in de afgelopen jaren gewerkt 

aan de voorbereiding van de invoering van de BDS JGZ 4.0 werkpakket 1, waarmee een begin wordt gemaakt 

met het voldoen aan de registratie conform wet- en regelgeving en richtlijnen.  

Het jaar 2021 stond in het teken van de implementatie van de geïnformeerde toestemming voor 

persoonsgegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM. Nu dit is afgerond is BDS JGZ 4.0 werkpakket 1 de volgende 

prioriteit. Door middel van diverse webinars, nieuwsberichten, factsheets en de projectpagina van het NCJ 

houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.  

Structuur BDS JGZ  

De betrokken partijen hebben elk een eigen functie, 

zie figuur 1. Zo zijn ActiZ en GGD GHOR Nederland 

naast eigenaar van de BDS ook de 

accorderingscommissie van de wijzigingsvoorstellen 

van de BDS-redactieraad.  

Het proces van wijzigingsaanvragen tot implementatie 

vraagt nauwe samenwerking tussen de verschillende 

organisaties. Ook JGZ-organisaties spelen een cruciale 

rol omdat zij eigenaar zijn van hun eigen DD JGZ. 

Daarmee zijn zij opdrachtgever voor hun 

softwareleverancier.  

 

Hoe pakken we de ontwikkeling en implementatie van BDS JGZ 4.0 Werkpakket 1 aan?  

Het streven is om op 1 april 2022 de specificaties voor de wijzigingen in de BDS JGZ en dossieroverdracht bericht 

(DOB) gereed te hebben, zodat softwareleveranciers hier mee aan het werk kunnen. In de planning wordt er 

rekening gehouden met een technische gereedheid van de BDS JGZ 4.0 werkpakket 1 en DOB op 1 oktober 2022. 

Om de implementatie rond te krijgen zullen JGZ-organisaties een datum met de softwareleverancier af moeten 

spreken.  

In het volgende webinar wordt nader ingezoomd op de status en planning.   
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Figuur 1 Structuur implementatie BDS JGZ 4.0 Werkpakket 1 
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https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/basisdataset/bds-4-0-werkpakket-1/
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Wijzigingen werkpakket 1: 

● Persoonsgegevens 
● Gezinssamenstelling 
● Bedreigingen uit de directe omgeving 
● Activiteit 
● Terugkerende anamnese 
● Functioneren 
● Visus- en oogonderzoek 
● Conclusies en vervolgstappen 

Voor een gedetailleerd overzicht, zie Basisdataset Jeugdgezondheidszorg 4.0.0 (status: concept) (nictiz.nl). Naast 

het werkpakket zal ook de DOB aangepast worden, welke wijzigingen hierin plaatsvinden zullen we later 
communiceren.  
 

Informeren en communiceren  

Kick-off 16 december 2021 

Afgelopen 16 december 2021 vond de kick-off van de implementatie BDS JGZ 4.0 werkpakket 1 plaats. In het 

webinar werd gesproken over de noodzaak om volgens afspraak de BDS JGZ 4.0 werkpakket 1 snel te      
implementeren. De wijzigingen in de basisdataset zijn in het kort benoemd. De JGZ-organisaties is gevraagd de 

softwareleverancier opdracht te geven voor het inbouwen van BDS JGZ 4.0 werkpakket 1.  

Klik op deze link voor meer informatie over de implementatie van de BDS JGZ 4.0 werkpakket 1 en de webinar. 

Voor meer informatie over de BDS JGZ kan u gebruik maken van de BDS-pagina van het NCJ of Nictiz.  

Webinars 

In februari zal een nieuw webinar gepland worden, houd hiervoor de website van het NCJ en je mail in de gaten.  

Contact 

Organisatorische vragen 
 Joy-Ann Duursma 

j.duursma@actiz.nl 
                  Yvette Derks 
               yderks@ggdghor.nl  

Inhoudelijke vragen  Tanja Geerdes-Maas 
tgeerdes@ncj.nl  

Kirsten Tjapkes 
ktjapkes@ncj.nl 

Technische vragen 
 Ananta Sotthewes 

sotthewes@nictiz.nl 
Eky Kaelani 
kaelani@nictiz.nl 
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