
Inleiding
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft in Nederland een belangrijke rol bij de opsporing en 
preventie van problemen in de groei en ontwikkeling van het kind. Het is in de JGZ 
gebruikelijk dat ouders en/of het kind zelf voorafgaand aan de contactmomenten een 
signaleringslijst invullen. Elke JGZ organisatie gebruikt daarvoor eigen vragenlijsten 
gericht op verschillende gezondheidsproblemen. 
De signaleringslijsten zijn beperkt gebaseerd op theoretisch onderbouwde of gevalideerde 
vragenlijsten. JGZ organisaties hebben behoefte aan meer onderbouwing en 
standaardisatie van de signaleringslijsten. Ook zijn er vragen over het gebruik van deze 
lijsten bij lage SES-groepen in verband met taalvaardigheid. 

Doelstelling
Het verbeteren van de signalering van gezondheidsproblemen bij 5/6 en 10/11 jarigen 
in de JGZ door middel van het ontwikkelen en pre-testen van uniforme signaleringslijsten 
voor het PGO, waarbij wel of geen triage wordt toegepast.

Plan van aanpak
Het project bestaat uit de volgende 5 fasen:
1. Inventarisatie van internationaal en in Nederland beschikbare signaleringslijsten.
2. Het ontwikkelen van een uniforme signaleringslijst voor gebruik bij PGO 5/6 jarigen en 

10/11 jarigen.
3. Onderzoek naar de kwaliteit van beantwoording van deze uniforme signaleringslijst 

door ouders en de tevredenheid van ouders met deze uniforme signaleringslijst. 
4. Onderzoek naar de tevredenheid van de JGZ-medewerker over het gebruik van deze  

uniforme signaleringslijst. 
5. Aanpassing van de signaleringslijsten op basis van de ervaringen van de ouders en de 

JGZ medewerkers.

Samenwerking
Dit project wordt uitgevoerd onder de academische werkplaats publieke gezondheid, 
Noordelijk Zuid-holland (AWP NZH). De dataverzameling in fase 3 vindt plaats in  
Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag.
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