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● Inhoudelijk DD JGZ



BDS 4.0.0 wijzigingen tov LPK

● Soort activiteit: 
Neonatale gehoorscreening
Contact 4-7 dagen
Contact week 2 t/m 6 maanden
Contact 7-12 maanden
Contact 1 tot 4 jaar
Contact 4 tot 12 jaar
Contact 12 tot 18 jaar
Contact speciaal onderwijs 0-18 jaar
Consultatie ivm meldcode
Contact op indicatie
Contact met derden-bilateraal
Contact met derden-multidisciplinair
Overdracht dossier
Andere activiteit



BDS 4.0.0 wijzigingen tov LPK

● Vorm activiteit

Beeldbellen

Brief of e-mail

Face-to-face, anders dan huisbezoek of inloopspreekuur

Groepsbijeenkomst

Groepsvaccinatie

Huisbezoek

Inloopspreekuur

Tekstberichten

Telefonisch

Anders



BDS 4.0.0 wijzigingen tov LPK

● Uitvoerende activiteit discipline

Jeugdarts

Jeugdverpleegkundige

Doktersassistente

CB-assistente

Verpleegkundig specialist

Logopedist

Screener

Gedragswetenschapper

Anders



BDS 4.0.0    stand van zaken

● Softwareleveranciers bezig met implementatie in hun applicatie

● Q4 2022 kwalificatie en acceptatie Nictiz en VZVZ

● Softwareleverancier implementatie Q1 2023 gereed

● JGZ-organisaties bespreken met hun eigen softwareleverancier af wanneer de daadwerkelijke 

implementatie plaatsvindt

● BDS 4.0.0 is te vinden op: 

● www.ncj.nl

● www.nictiz.nl

https://www.ncj.nl/onderwerp/digitaal-dossier-jgz/bds-jgz-versiebeheer/
https://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/BDS400/


Agenda & planning DD JGZ

● Eind van ieder contact bespreekt de JGZ-professional met de ouder / jeugdige

○ wanneer is volgend contact

○ wat is doel volgend contact (inhoud)

○ met welke discipline is volgend contact

○ in welke vorm is volgend contact

○ wat is de duur van volgend contact

● Belangrijk dat in een planning gezet kan worden

○ wanneer, discipline, vorm en duur zodat afspraken op termijn op de juiste wijze in agenda van de desbetreffende 

discipline gezet kan worden.

○ doel van het contact staat is terug te vinden in conclusie laatste contact.

● BDS-elementen in eerdere slides kunnen hierbij ondersteunen.



Agenda & planning DD JGZ

● Als afspraak is dat ouders / jeugdige op inloopspreekuur komen 

○ maak een taak aan in je agenda 

○ als ouders / jeugdige niet binnen afgesproken termijn zijn geweest → neem contact op 

○ LPK = samen beslissen hoe het volgende contact eruit ziet. 

Dit betekent niet dat je ouders / jeugdigen loslaat als de afspraak niet wordt nagekomen. Dat is niet in het belang 

van de jeugdige.



Inhoudelijk DD JGZ

● JGZ-professional en ouder / jeugdige bepalen samen de inhoud van het contact → ieder contact is anders

● Onderwerpen zullen vergelijkbaar zijn, maar niet altijd bij iedereen aan bod komen

● Volgorde van onderwerpen die aan bod komen zullen per contact verschillen

● Conclusie: 

○ belangrijk is dat je je eigen DD JGZ kent en weet waar je wat registreert

○ stem met je leverancier af op welke wijze je het snelst door je DD JGZ heen kunt komen



Inhoudelijk DD JGZ

● Overweeg om de onderwerpen die regelmatig aan bod komen in je contact te plaatsen

● Vraag je leverancier of er mogelijkheden zijn om elementen tijdens een contact toe te voegen mocht dit 
nodig zijn

● Richtlijnen wijzigen niet. Deze geven kennis die je toepast in de praktijk, je moment van contact.

● Conclusie is plaats waar je registreert wat doel volgend contact is + motivatie om te kiezen voor deze vorm / 
termijn contact?

● Relatie met epidemiologie voor het collectief

○ LPK zegt niet dat je jeugdigen ineens niet meer ziet. Je blijft iedereen in beeld houden.

○ Niet tellen maar vertellen



Concluderend

● Niet loslaten maar anders vasthouden

● Dossier volgt gesprek

○ Anders kijken naar registreren

● Anders plannen van momenten van contact, 

○ wie is de beste persoon om de agenda en de planning te beheren?

● Anders kijken naar in zorg, in beeld en bereik



Vragen?



Hartelijk dank!
Contact:

Kirsten Tjapkes
ktjapkes@ncj.nl
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tgeerdes@ncj.nl
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