Infosheet Jij en Je Gezondheid
Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de uitvoering van de gezondheidsonderzoeken. JEJG is in 2014
ontwikkeld door de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de GGD Amsterdam, in samenwerking met de afdeling JGZ. De applicatie
wordt momenteel door meerdere JGZ organisaties gebruikt; zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs..
JEJG ONDERSTEUNT BIJ GEZONDHEIDSONDERZOEKEN

BESCHIKBAAR VOOR PO EN VO

IMPLEMENTATIE IS GEMAKKELIJK

Het gaat goed met de Nederlandse jeugd. Er is echter
nog veel winst te behalen in gezondheid; denk aan
psychosociale gezondheid en leefgewoonten. Voor
deze thema’s geldt dat hoe eerder problemen en
risicogedragingen worden gesignaleerd, hoe sneller
gepaste ondersteuning geboden kan worden. Daarmee
wordt de kans op een goede (psychosociale)
gezondheid vergroot.

JEJG is beschikbaar voor het primair onderwijs
(PO) en het voortgezet onderwijs (VO). Er zijn
een aantal verschillen:

Om te starten met JEJG moeten grofweg de volgende
stappen doorlopen worden:

Om de jeugd op tijd én op maat te kunnen
ondersteunen, moet JGZ de juiste doelgroepen in beeld
krijgen. De gevalideerde vragenlijsten van JEJG
faciliteren het doelmatiger en effectiever uitvoeren van
de gezondheidsonderzoeken.
ONDERWERPEN ZIJN ZORGVULDIG GEKOZEN
Bij de selectie van onderwerpen hanteren we de
volgende uitgangspunten:
• Het onderwerp hoort thuis bij de JGZ.
• Het levert voordeel op dat het onderwerp
voorafgaand aan het consult wordt uitgevraagd.
• Het onderwerp is een gezondheidsprobleem op zich
en hierover bestaat consensus.
• Het onderwerp komt niet naar boven n.a.v. andere
onderwerpen in de vragenlijst.
• De gebruikte screeningslijst is gevalideerd en qua
lengte behapbaar voor de doelgroep.
• JGZ kan advies en ondersteuning bieden voor dit
onderwerp of toeleiden naar bestaande zorg.
JGZ
organisaties
kunnen
zelf
bepalen
welke
onderwerpen ze willen uitvragen. Dit kan voor de hele
regio, maar ook per school ingesteld worden. De inhoud
van de vragen kan niet gewijzigd worden, omdat dat
ten koste gaat van de validiteit. Wel is er de mogelijkheid
een paar extra vragen te stellen voor regionale
monitordoeleinden.
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JEJG BESTAAT UIT TWEE ONDERDELEN
Voor invullers (ouder of leerling)
•
Invullen van vragenlijst.
•
Inzien van uitslag vragenlijst. Geeft inzicht in
wat goed gaat en wat beter kan, met
positief geformuleerde tips en links naar
landelijke websites zoals JouwGGD.nl of
Groeigids.nl .
Voor de JGZ-medewerkers
•
Inzien uitslag op individueel - en
groepsniveau.
•
Afnemen verdiepende vragenlijsten
(individueel)
•
Uitdraaien van schoolprofielen.
•
Uitdraaien van data exports (data
beheerder).

Projectleider aanwijzen;
Inhoudelijke keuzes maken:
•
Onderwerpen kiezen
•
Oproepindicaties bepalen
•
Uitslagteksten beoordelen
Praktische voorbereidingen treffen:
•
Eigen helpdesk inrichten
•
School -en leerlinggegevens importeren
•
Accounts aanmaken voor professionals
•
Professionals trainen in werken met JEJG

Het gebruik van JEJG kost €2,50 per ingevulde vragenlijst
(ouder of leerling).
JEJG ONTWIKKELT DOOR!
We zijn continu bezig JEJG te verbeteren. Dat doen we
op basis van praktijkervaringen (bv. jaarlijkse gebruikers
tevredenheidsonderzoeken)
en
wetenschappelijke
inzichten. De JGZ regio’s trekken hierin gezamenlijk op.
Momenteel ligt onze focus van doorontwikkeling op:
•
•
•

Het verminderen invul-belasting ouders en leerlingen.
Het gezamenlijk optrekken met alle JEJG regio’s in
datapresentatie voor oa. benchmark doeleinden.
Het ontwikkelen van digitale scholing voor werken
met JEJG.

GOED BEVEILIGD
•

•
•
•

Inlog JGZ-medewerkers met tweede factor
beveiliging via 06-nummer.
Jaarlijkse interne beveiligingstest.
2-jaarlijkse externe beveiligingstest.
ISO 27001 gecertificeerd (3-jaarlijkse audit).

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!
E: info@jijenjegezondheid.nl
T: 020 - 5555495
W: info.jijenjegezondheid.nl

