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Voorwoord 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een dynamisch veld. Actueel is de flexibilisering van 
contactmomenten. De JGZ van GGD Midden-Nederland heeft tussen 6 en 11 maanden twee  
contactmomenten laten vervallen voor kinderen zonder risico. Ouders met een baby waar het 
goed mee gaat hoeven zo minder vaak naar het consultatiebureau te komen en er blijft  meer 
tijd over voor kinderen die wel extra aandacht nodig hebben. Maar krijgen ouders dan nog  
voldoende voorlichting over belangrijke onderwerpen? Hebben alle ouders dezelfde behoefte aan 
voorlichting? Is een Groepsbureau Voeding een goed alternatief? In het voorliggende BAGAGE 
onderzoek (Baby GezondheidsAdvies GEwogen) van de GGD Midden-Nederland stonden deze 
vragen over  de preventieve voorlichting aan ouders centraal. Immers: het versterken van de 
eigen kracht van ouders door preventieve voorlichting en advies is een kerntaak van de JGZ en 
opgenomen in het basispakket Jeugdgezondheidszorg.  
 
ZonMw stelde voor ons onderzoek subsidie beschikbaar binnen het programmaonderdeel 
‘Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg’. Het onderzoek is uitgevoerd in goede 
samenwerking met het UMCU Utrecht. In het projectteam waren verder verschillende disciplines 
van GGD Midden-Nederland vertegenwoordigd: epidemiologen, een districtsmanager 
Jeugdgezondheidszorg, een staf- en beleidsmedewerker en een jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige. Mede hierdoor was het mogelijk een goede afstemming te realiseren 
tussen onderzoek en praktijk. 
 
We hebben op onze onderzoeksreis veel geleerd. BAGAGE die we kunnen gebruiken in het 
verdere traject van flexibilisering. Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van 
iedereen die heeft meegewerkt  aan dit onderzoek. Onze speciale dank gaat uit naar de ouders 
die de vragenlijsten hebben ingevuld en bereid waren door ons geïnterviewd te worden. Ook 
belangrijk was de inzet van de JGZ-professionals die hun ervaringen deelden en meedachten 
over hoe het beter zou kunnen. 
 
Op basis van de resultaten van ons onderzoek is een advies opgesteld. Hierin worden 
verschillende scenario’s beschreven voor de wijze waarop voorlichting aangeboden kan worden 
aan ouders bij flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden. 
Hiermee beogen we ouders voldoende BAGAGE mee te geven om hun eigen kracht aan te 
spreken bij de zorg voor hun kinderen. 
 
 
Noortje van Tankeren 
Manager Epidemiologie, Algemene Publieke Gezondheid 
 
Judith Ludding 
Manager Jeugdgezondheid 
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Samenvatting 
 
Inleiding: 
Diverse JGZ-organisaties in Nederland experimenteren met flexibilisering van contactmomenten. 
GGD Midden-Nederland heeft tussen 6 en 11 maanden 2 contactmomenten laten vervallen voor 
kinderen zonder risico. De vraag is of ouders dan nog voldoende voorlichting over belangrijke 
onderwerpen krijgen en hoe afgestemd kan worden op hun wensen. In het BAGAGE-onderzoek 
(Baby GezondheidsAdvies Gewogen) werd dit onderzocht.  
 
Het onderzoek: 
Een vragenlijst is verspreid onder ouders van kinderen van bijna 11 maanden met vragen over 
kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag m.b.t. voeding, gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood en over ervaringen met voorlichting tussen het 6 en 11 maanden consult. Ook 
werden ouders geïnterviewd met de vraag hoe zij het liefst voorlichting zouden willen krijgen. 
JGZ medewerkers vulden een vragenlijst in over hun ervaringen met het geven van voorlichting 
in de nieuwe situatie. Tot slot werd het groepsbureau Voeding geëvalueerd. Dit werd ontwikkeld 
als alternatief voor een consult op indicatie/verzoek tussen 6 en 11 maanden, omdat vragen 
over voeding hiervoor de meest voorkomende reden was.  
Het BAGAGE-onderzoek richtte zich op de onderwerpen voeding, gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood omdat de periode tussen 6 en 11 maanden als meest optimaal beschreven wordt 
voor advisering over deze onderwerpen.  
 
Resultaten: 
Bij een relatief groot deel van de ouders is het gedrag m.b.t. voeding, wiegendood en met name 
m.b.t. gebitsverzorging en veiligheid niet zoals landelijke (JGZ) richtlijnen voorstaan.  
De informatiebehoefte van ouders, maar ook hun gedrag is verschillend voor voeding enerzijds 
en gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood anderzijds:  
• Voeding is voor het merendeel van de ouders zowel bij het 6 maanden consult als daarna 

een actueel onderwerp waarover zij veel vragen hebben en vaak informatie zoeken. Een 
groot deel van de informatie wordt gegeven en gevonden via de JGZ (tijdens het 6 maanden 
consult, via het boekje ‘Ik word groter’ of via een  indicatieconsult, telefonisch spreekuur, 
weeg halfuurtje en/of groepsbureau Voeding) en het merendeel van de ouders is hier 
tevreden over. Bij de meerderheid van de ouders is het gedrag m.b.t. voeding volgens de 
richtlijnen. 

• Over de onderwerpen gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood heeft de meerderheid van 
de ouders geen vragen, weinig ouders zoeken zelf informatie over deze onderwerpen en 
vrijwel geen ouders hebben informatie hierover gemist tussen het 6 en 11 maanden consult. 
Omdat ouders veel vragen hebben over voeding komen JGZ medewerkers tijdens de 
vraaggerichte werkwijze bij het 6 maanden consult vaak niet aan voorlichting over 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood toe. Ook geven JGZ medewerkers aan dat het 6 
maanden consult voor deze onderwerpen niet het optimale moment is en het 11 maanden 
consult te laat is. Het preventieve gedrag van een relatief groot deel van de ouders m.b.t. 
deze onderwerpen (met name m.b.t. gebitsverzorging en veiligheid) is niet in 
overeenstemming met de richtlijnen en zou daardoor gezondheidsrisico’s kunnen opleveren 
voor hun kind. 

Er is niet duidelijk één risicogroep te onderscheiden voor gedrag, kennis en persoonlijke 
effectiviteit m.b.t. de 4 onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp scoren ouders met een 
niet-Westerse etniciteit, met een eerste kind en/of ouders met een lage, gemiddeld of juist hoge 
opleiding ongunstiger op gedrag en/of op kennis en persoonlijke effectiviteit.  
Bijna de helft van de ouders geeft aan dat zij voorlichting en advies tussen 6 en 11 maanden 
het liefst via een consult op het consultatiebureau zouden willen krijgen. Daarna noemen relatief 
veel ouders het boekje ‘Ik word groter’, een website/internet of een e-mail met schriftelijke 
informatie. 
Hoewel het merendeel van de deelnemers positief is, blijkt uit de evaluatie van het 
groepsbureau Voeding dat dit zoals het nu wordt aangeboden niet voldoet als alternatief voor 
een consult op indicatie/verzoek m.b.t. voeding tussen 6 en 11 maanden. Het bereik valt tegen, 
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er wordt een selectieve groep ouders bereikt en de huidige inhoud past niet bij de beoogde 
doelgroep tussen 6 en 11 maanden.  
 
Conclusies en aanbevelingen: 
Aandacht voor preventief gedrag van ouders in de periode dat hun kindje tussen 6 en 11 
maanden oud is, is van belang. Naast voorlichting op basis van vragen van ouders dient dan ook 
voorlichting gegeven te worden over gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood, omdat ouders 
hier uit zichzelf geen vragen over stellen of informatie zoeken en hun gedrag m.b.t. deze 
onderwerpen relatief vaak niet in overeenstemming met landelijke (JGZ) richtlijnen is. Daardoor 
zouden gezondheidsrisico’s voor hun kind kunnen ontstaan. Omdat er niet één risicogroep te 
onderscheiden is, is het van belang dat een voorlichtingsaanbod beschikbaar is voor alle 
groepen ouders. Belangrijk is dat dit wat betreft timing aansluit bij de ontwikkelingsfase van het 
kind, er extra aandacht is voor de (verschillende) risicogroepen en rekening gehouden wordt 
met wensen van ouders. 
 
Advies: 
Een advies is opgesteld waarin verschillende scenario’s worden beschreven voor de wijze 
waarop voorlichting aangeboden kan worden aan ouders bij flexibilisering van contactmomenten 
tussen 6 en 11 maanden. 
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1. Inleiding 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Midden-Nederland is op zoek naar slimme methoden 
om méér kinderen beter te kunnen helpen in de tijd die beschikbaar is. In de regio Eemland is 
gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij de bezoeken aan het consultatiebureau tussen 6 en 
11 maanden flexibel worden aangeboden. Deze flexibilisering betekent concreet dat het 
standaard aanbieden van de consulten op 7,5 en 9 maanden vervalt. Op basis van een 
risicotaxatie op 6 maanden kunnen één of meer indicatieconsulten worden aangeboden voor 
kinderen met meer risico of op verzoek van ouders. Zo hoeven ouders met een baby waar het 
goed mee gaat minder vaak naar het consultatiebureau te komen, en blijft er meer tijd over 
voor kinderen die wel extra aandacht nodig hebben. 
Door het overslaan van contactmomenten door kinderen met minder risico, leeft de angst bij 
JGZ-medewerkers dat mogelijk nieuwe groepen risicokinderen worden gecreëerd als gevolg van 
minder ontvangen voorlichting door het consultatiebureau. Daarnaast is onbekend hoe de 
informatiebehoefte van ouders is bij een flexibel aanbod van contactmomenten en of 
differentiatie in voorlichting naar doelgroep wellicht nodig is.  
De flexibilisering van contactmomenten vereist  een nieuwe aanpak van voorlichting.  
Om te bepalen hoe deze nieuwe aanpak vormgegeven moet worden, heeft GGD Midden-
Nederland met subsidie van ZonMw binnen het programmaonderdeel ‘Vernieuwing 
Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg’, een onderzoek uitgevoerd.  
Voor u ligt de rapportage van dit onderzoeksproject ‘Evaluatie van advies en voorlichting bij 
flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden’. Het onderzoek is uitgevoerd 
onder de naam BAGAGE-onderzoek (Baby GezondheidsAdvies Gewogen). 
 

1.1 Probleemstelling 
 
Nederland is met zijn Jeugdgezondheidszorg uniek in de wereld. Al 100 jaar is naast vroege 
opsporing (gevolgd door adequate ondersteuning of doorverwijzing) het geven van voorlichting 
ten aanzien van een gezonde ontwikkeling en gezond gedrag een belangrijke taak van de JGZ 
(Van Keulen, 2010). In de huidige JGZ-praktijk gebeurt dit veelal face-to-face tijdens het 
consult. Welke voorlichting op welk moment moet worden aangeboden is beschreven in het 
basistakenpakket (VWS, 2002; RIVM, 2003; Dunnink, 2008).  
De dynamiek in het werkveld van de JGZ is echter groot. Risico's voor het gezond en veilig 
opgroeien van het kind zijn de afgelopen jaren veranderd. Uit de evaluatie van het functioneren 
van de JGZ komt naar voren dat de JGZ meer aandacht moet schenken aan ‘nieuwe’ problemen, 
zoals huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, toename van  infectieziekten, maar ook toename 
van overgewicht (IGZ, 2005). Daarnaast zijn vragen/behoeften van ouders en kind veranderd. 
Ook komen steeds meer kinderen in zware vormen van hulp terecht. In sommige gevallen 
hadden zij met lichte steun geholpen kunnen zijn (Hermanns, 2005). Tegelijk krijgt een kleine 
groep kinderen met ernstigere problemen niet de juiste hulp. Landelijk is het streven naar meer 
vroegtijdige signalering, gevolgd door ondersteuning en lichte vormen van hulp (snel en 
dichtbij) met daarbij het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren. De CJG’s 
vervullen hierin een belangrijke rol. Aangezien de JGZ binnen veel gemeenten de spil van het 
CJG is, vereist deze ontwikkeling een ander aanbod en werkwijze van JGZ, waarbij een 
verschuiving nodig is in de balans tussen de huidige generalistische benadering (vooral screenen 
en monitoren van relatief gezonde kinderen op jonge leeftijd) naar een meer specifieke, 
gedifferentieerde benadering (De Waal, 2010).  
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Toelichting wijzigingen in voorlichting door flexibilisering tussen 6 en 11 maanden 
 
In het JGZ flexibiliseringstraject dat door GGD Midden-Nederland is ingezet, zijn de consulten op 7,5 en 
9 maanden vervallen. Op basis van een risicotaxatie op 6 maanden kunnen voor kinderen met meer 
risico of op verzoek van ouders tussen de contactmomenten van 6 en 11 maanden één of meer 
indicatieconsulten worden aangeboden. Door de flexibilisering van de contactmomenten is ook de 
voorlichting in de periode tussen 6 en 11 maanden anders ingericht. 
 
Waar voorheen bepaalde onderwerpen tijdens het 7,5 en/of 9 maanden consult werden besproken, zijn 
deze nu verplaatst naar het 6 en/of 11 maanden consult. In onderstaande tabel staat de oude en nieuwe 
verdeling van onderwerpen per consult weergegeven.  
 

Indeling voorlichting oude en nieuwe stijl 
 Oude werkwijze  Nieuwe werkwijze 

Verschoven naar: 
Mondelinge voorlichting 7,5 mnd 9 mnd  6 mnd 11 mnd 
Gebruik vitamine D  x    x  
Gebruik opvolgmelk  x  x   x  x 
Geven van bijvoeding  x    x  x 

Geven van kauwbare voeding  x    x  x 
Drinken uit een open beker  x  x    x 
Tanden poetsen  x  x   x  x 
’s Nachts fles geven  x  x    x 
Veiligheid i.v.m. kruipen  x     x 

Voorlichting wiegendood  x    x  

 

 

In den lande zijn GGD’en en thuiszorgorganisaties bezig met een herinrichting van de 
contactmomenten. Ook GGD Midden-Nederland heeft een veranderingstraject in gang gezet om 
tegemoet te komen aan het beroep dat de hier geschetste ontwikkelingen op de JGZ doen. Een 
onderdeel van deze verandering is het flexibel inzetten van contactmomenten voor kinderen 
tussen 0-4 jaar. Concreet is de situatie in Midden-Nederland dat de consulten op 7,5 en 9 
maanden vervallen. Op basis van een risicotaxatie op 6 maanden kunnen één of meer 
indicatieconsulten worden aangeboden voor kinderen met meer risico of voor kinderen voor wie 
ouders een consult aanvragen. Vanaf juli 2010 tot maart 2011 is deze werkwijze als proef 
uitgevoerd en geëvalueerd (De Vos et al, 2011). Uit deze evaluatie bleek dat bij 75% van de 
kinderen toch een 8,5 maanden consult gepland was, waarvan 30% op verzoek van de ouders. 
Deze ouders gaven als reden op dat men regelmatige controle (43%) prettig vond en/of een 
persoonlijk gesprek met informatie op prijs stelde (51%). Zowel bij ouders die op indicatie als 
ouders die op eigen verzoek naar het 8,5 maanden consult kwamen werd voeding als 
belangrijkste reden aangegeven. In reactie hierop heeft GGD Midden-Nederland een 
groepsbureau Voeding ontwikkeld. Onduidelijk is nog of dit groepsbureau tegemoet komt aan de 
informatiebehoefte van ouders op dit terrein.  
Het evaluatieonderzoek van De Vos et al (2011) laat zien dat door de flexibilisering van het 
aantal contactmomenten de voorlichting op een ander moment of op een andere manier moet 
worden aangeboden. Het is niet wenselijk dat ouders voorlichting gaan missen en dat daarmee 
risicovol gedrag vaker voor zal komen. 
De voorlichting door JGZ in de reguliere werkwijze wordt over het algemeen als zinvol en 
effectief gezien (GGD Nederland, 2005; Van Leerdam, 2005). Er is echter nog geen studie 
uitgevoerd naar de informatiebehoefte van ouders binnen een setting waarbij contactmomenten 
flexibel worden aangeboden.  
In den lande wordt  onderzoek gedaan naar voorlichting in de JGZ-praktijk, waaruit blijkt dat er 
effectieve voorlichtingsmaterialen voor de JGZ ontwikkeld zijn. Deze onderzoeken betreffen 
echter voorlichtingsinterventies gericht op één thema, bijvoorbeeld veiligheid (Bierens, 2006, 
Prinsen, 2006, Van Beelen, 2010) of voeding (vitamine D (L ‘Hoir, 2009), eerste hapjes 
(Kalidien, 2010)). Voorlichting over deze thema’s wordt in de praktijk echter vaak geclusterd en 
in samenhang aangeboden en kan daardoor mogelijk effectiever zijn (Coenen-van Vroonhoven, 
2009). 
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1.2 Doel 
 
Het doel van het BAGAGE-onderzoek is het evalueren van de voorlichting binnen de 
flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden in de regio Eemland. De 
uitkomsten bieden aanknopingspunten om het voorlichtingsaanbod in deze periode zo effectief 
en efficiënt mogelijk in te richten én zo goed mogelijk af te stemmen op doelgroepen. 

1.2.1 Doelstellingen 

1. Bepalen wat het niveau is van gedrag en determinanten van gedrag van ouders/verzorgers 
met een kind van 11 maanden m.b.t. voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood. 
Bepalen welke groepen andere of extra voorlichting nodig hebben (differentiatie), door te 
onderzoeken of er verschillen zijn naar achtergrondkenmerken (o.a. etniciteit, sociaal-
economische status) en groepen met en zonder risico-indicatie; 

2. Bepalen wat de ervaringen zijn van ouders/verzorgers met een kind van 11 maanden tussen 
6 en 11 maanden m.b.t. voorlichting, waarbij ook gekeken wordt naar verschillen tussen 
bovengenoemde groepen; 

3. Bepalen hoe de voorlichting door JGZ-medewerkers binnen de flexibilisering van 
contactmomenten tussen 6 en 11 maanden wordt uitgevoerd en wat hun ervaringen met 
deze voorlichting zijn; 

4. Binnen de flexibilisering verkennen van alternatieven voor het geven van voorlichting aan 
ouders/verzorgers van kinderen tussen 6 en 11 maanden; 

5. Evalueren van het groepsbureau Voeding rond 8 maanden. Binnen de flexibilisering JGZ is 
een nieuw voorlichtingsproduct ontwikkeld: het 6-wekelijkse groepsbureau Voeding dat in 
de periode tussen 6-11 maanden wordt aangeboden.  

1.2.2 Taakstellingen 

1. Het bepalen van kenmerken van ouders/verzorgers die andere of extra voorlichting nodig 
hebben (differentiatie); 

2. Uitvoeren van een evaluatieonderzoek naar de ervaren voorlichting tussen 6–11 maanden 
bij ouders/verzorgers en JGZ-medewerkers binnen de flexibilisering van JGZ; 

3. Het evalueren van het groepsbureau Voeding; 
4. Het opstellen van een advies over de ontwikkeling van alternatieven voor het geven van 

voorlichting binnen de flexibilisering en de randvoorwaarden voor de implementatie ervan. 
 

1.3 Methode 
 
De volgende deelonderzoeken worden binnen het BAGAGE-onderzoek onderscheiden: 
 
1. Vragenlijstonderzoek onder ouders: kennis, persoonlijke effectiviteit en preventief gedrag 
 Inzicht in kennis, persoonlijke effectiviteit en preventief gedrag met betrekking tot 

onderwerpen uit het basistakenpakket (voeding, gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood) bij ouders van kinderen van 11 maanden wordt verkregen met behulp van een 
(digitale) vragenlijst. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle ouders die in de periode 
augustus tot en met december 2012 een bijna elf maanden oud kindje hadden in de regio 
Eemland van GGD Midden-Nederland. In de analyses wordt onderscheid gemaakt naar 
verschillende doelgroepen: etniciteit, opleidingsniveau, positie kind in gezin en het wel of 
niet op een indicatieconsult geweest zijn. 
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2. Vragenlijstonderzoek onder ouders: ervaringen met voorlichting 
 Om de ervaringen van ouders in kaart te brengen met de adviezen en voorlichting die ze 

tussen 6 en 11 maanden hebben gehad wordt in de (digitale) vragenlijst bij 11 maanden 
ook gevraagd of men bij het 6 maanden consult voorlichting heeft gehad over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood en wat men daarvan vond (ten aanzien van 
begrijpelijkheid, bruikbaarheid, deskundigheid). Ook wordt gekeken of men van andere 
vormen van voorlichting gebruik heeft gemaakt (weeguurtje, telefonisch consult of het 
groepsbureau Voeding) en of men voorlichting heeft gemist tussen 6 en 11 maanden. Ook 
hierbij wordt in de analyses onderscheid gemaakt naar achtergrondkenmerken van de 
ouders en groepen die al dan niet een indicatieconsult hebben gehad. 

 
3. Vragenlijst onderzoek onder JGZ-medewerkers: ervaringen met voorlichting bij 

flexibilisering tussen 6 en 11 maanden 
 Om de ervaringen van JGZ-medewerkers in kaart te brengen met de adviezen en 

voorlichting die ze geven op het 6 en 11 maanden consult en tijdens eventuele 
indicatieconsulten, wordt gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst. De onderzoeksgroep 
bestaat uit alle JGZ-medewerkers 0-4 van GGD Midden- Nederland. In de vragenlijst wordt 
gevraagd of voorlichting en advies is gegeven en wat het oordeel is over beschikbare tijd, 
deskundigheid, ondersteunende materialen en protocollen en richtlijnen. 

 
4. Interviews onder ouders: alternatieven voor voorlichting 
 Om de meningen te peilen van ouders over de wijze waarop zij het liefst voorlichting zouden 

willen krijgen wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd telefonisch interview. Ouders 
worden geworven na afloop van het 11 maanden consult. 

 
5. Procesevaluatie van het Groepsbureau Voeding 
 Het groepsbureau Voeding is opgezet omdat uit eerdere evaluaties binnen de flexibilisering 

van contactmomenten in de leeftijd van 6-11 maanden bleek dat voeding een belangrijke 
reden was waarom ouders op eigen verzoek het consult van 8,5 maanden bezochten. De 
evaluatie van het groepsbureau bestaat uit: onderzoek naar ervaringen en tevredenheid van 
deelnemers aan het groepsbureau door een voor- en nameting met een schriftelijke 
vragenlijst, onderzoek naar de ervaringen van JGZ-medewerkers die het groepsbureau 
Voeding uitvoeren door middel van mondelinge evaluatie, onderzoek naar het bereik van 
het groepsbureau en een vergelijking van kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag op 11 
maanden tussen ouders die het groepsbureau wel en niet bezochten. 

 

1.4 Leeswijzer 
 
Binnen het BAGAGE-onderzoek zijn vijf deelonderzoeken te onderscheiden. 
Het niveau van gedrag, kennis en eigen effectiviteit van ouders met betrekking tot voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood (doelstelling 1.1) komt aan de orde in hoofdstuk 2. 
De ervaringen van ouders/verzorgers met voorlichting en andere services vanuit het 
consultatiebureau (doelstelling 1.2) worden besproken in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
ervaringen van de JGZ-medewerkers binnen de flexibilisering van contactmomenten 
(doelstelling 1.3). In hoofdstuk 5 worden alternatieven van voorlichting aan ouders verkend 
(doelstelling 1.4) en in hoofdstuk 6 wordt het door GGD Midden-Nederland ontwikkelde 
groepsbureau Voeding geëvalueerd (doelstelling 2). In de afzonderlijke hoofdstukken wordt ook 
de onderzoeksopzet van het betreffende deelonderzoek besproken. Tot slot komen in hoofdstuk 
7 de integrale conclusies en aanbevelingen aan bod. Ook staat in hoofdstuk 7 een advies waarin 
verschillende scenario’s worden beschreven voor de wijze waarop voorlichting aangeboden kan 
worden aan ouders bij flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden. 
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Toelichting onderwerpen van onderzoek 
Voorliggende studie richt zich op de onderwerpen voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood 
omdat deze in het Basistakenpakket voor de periode tussen 6 en 11 maanden genoemd worden (Dunnink, 
2008). Daarnaast wordt in ‘Contactmomenten JGZ 0-19’ (Coenen-van Vroomhoven, 2009) aan de hand 
van wetenschappelijke onderbouwing de periode tussen 6 en 11 maanden als meest optimaal beschreven 
voor advisering over deze onderwerpen. Voor elk van deze vier onderwerpen is op basis van JGZ-
Richtlijnen, protocollen of werkdocumenten (Voedingscentrum, 2007; Tjalsma-Smit, 2005; Consument en 
Veiligheid, 2010; Ruys, 2007) een aantal items met betrekking tot het preventieve gedrag van 
ouders/verzorgers uitgewerkt. In totaal zijn dit 14 items. 

 
Onderwerp Richtlijn/protocol/werk-

document 
Item 

Voeding Voeding van zuigelingen en 
peuters. Uitgangspunten 
voor de voedings-advisering 
voor kinderen van 0-4 jaar 
(Voedingscentrum,  2007) 

Gebruik vitamine D 
Gebruik opvolgmelk (indien geen moedermelk) 
Geven bijvoeding 

Geven kauwbare voeding 

Gebitsverzorging Handleiding ‘Aandachts-
punten Preventieve Mond-
zorg 0-19 jaar voor de 
Jeugdgezondheidszorg’ 
(Tjalsma Smit, 2005) 

Eenmaal daags tanden poetsen met fluoride 
houdende tandpasta 
Alle vloeistoffen uit een open beker drinken 

Geen zuigfles met zoete inhoud in bed, box of 
wandelwagen (zuigflescariës) 

Veiligheid Protocol Veilig groot worden. 
Methodiek Veiligheidsinfor-
matiekaarten (Consument 
en Veiligheid, 2010) 

Gebruik van traphekjes (bij aanwezigheid van 
een vaste trap) 
Veilig opbergen van schoonmaakmiddelen en 
medicijnen 
Geen hete dranken drinken met kind op schoot 
Kind niet alleen in bad laten zitten 

Wiegendood JGZ-Richtlijn Preventie 
Wiegendood (RIVM, 2009) 

Kind altijd op de rug in bed leggen 
Niet roken in het bijzijn van het kind 
Kind niet onder een dekbed laten slapen 

 
Vitamine D suppletie aan jonge kinderen is van groot belang omdat de voeding en blootstelling aan 
zonlicht niet de dagelijkse behoefte dekt (L’Hoir, 2009; Gezondheidsraad, 2008; Voedingscentrum, 2007). 
Uit onderzoek van TNO Kwaliteit van Leven (L’Hoir, 2009) blijkt dat er diverse knelpunten zijn in de 
opvolging en advisering van vitamine D suppletie. Het 11 maanden contactmoment is van belang, omdat 
veel ouders dan stoppen met kunstvoeding, waarna (weer) gesuppleerd moet worden. 
Om een goede vet- en ijzervoorziening te waarborgen wordt, als het kind geen moedermelk meer krijgt, 
door het Voedingscentrum tot de leeftijd van één jaar opvolgmelk geadviseerd. Rond 6 maanden vindt de 
overgang plaats van volledig vloeibare voeding naar vaste, gevarieerde voeding. Het aanleren van een 
gevarieerd voedingspatroon start hier. In verband met de ontwikkeling van de mondmotoriek is het van 
belang tussen 6 en 11 maanden te beginnen met het aanbieden van kauwbaar voedsel (Voedingscentrum, 
2007). 
In de handleiding ‘Aandachtspunten preventieve mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorg' 
(Tjalsma-Smit, 2005) staat dat vanaf het moment dat het eerste tandje doorbreekt gestart moet worden 
met tandenpoetsen. Daarnaast wordt geadviseerd om ter preventie van zuigflescariës het kind geen 
zuigfles met zoete inhoud in bed, box of wandelwagen te geven. Extra aandacht voor een goede 
gebitsverzorging is hard nodig, bleek onlangs uit diverse media berichten. Tandartsen en kaakchirurgen 
sloegen alarm vanwege de slechte staat van jonge kindergebitten. Steeds vaker zien 
ze verrotte melktanden of gebitten die volledig getrokken moeten worden (Volkskrant, 2011). Voor de 
mondmotorische vaardigheden is het van belang dat het kind tussen 8 en 10 maanden uit een open beker 
gaat drinken (Tjalsma-Smit, 2005; Voedingscentrum, 2007). 
Jaarlijks overlijden gemiddeld 29 kinderen van 0-4 jaar als gevolg van een privé-ongeval. De belangrijkste 
doodsoorzaak is verdrinking. Gemiddeld 6.400 kinderen van 0-4 jaar worden jaarlijks na een privé-ongeval 
opgenomen in een ziekenhuis. Val van een vaste trap, vergiftiging en verbranding aan een heet voorwerp 
of hete vloeistof zijn veel voorkomende oorzaken van ziekenhuisopnames bij deze leeftijdsgroep. Jaarlijks 
worden 46.000 kinderen van 0-4 jaar behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis na een privé-
ongeval. De meeste kinderen hebben letsel omdat ze gevallen zijn (Consument en veiligheid, 2011). 
Een kind op de rug in bed leggen, in het bijzijn ervan niet roken en het niet onder een dekbed laten slapen 
zijn belangrijke preventieve maatregelen ter voorkoming van wiegendood (RIVM, 2009; Ruys, 2007; De 
Jonge, 2006).  
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2.  Gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit van ouders van kinderen van 
 11 maanden oud met betrekking tot voeding, gebitsverzorging,  veiligheid 
 en wiegendood 

2.1 Doel van het onderzoek 
 
In de regio Eemland is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij de bezoeken aan het 
consultatiebureau tussen 6 en 11 maanden flexibel worden aangeboden. Hierdoor hebben de 
meeste ouders in de tweede helft van het eerste levensjaar van hun kind minder vaak face-to-
face contact met medewerkers van het consultatiebureau. De vraag bij deze nieuwe werkwijze 
is: krijgen ouders die minder vaak op het consultatiebureau komen, nog voldoende advies en 
voorlichting over onderwerpen die in die periode voor de ontwikkeling van hun kind belangrijk 
zijn? Wat is het niveau van hun kennis? Resulteert dit kennisniveau in het gewenste gedrag en 
hebben ouders het gevoel dat zij het gewenste gedrag gemakkelijk uit kunnen voeren 
(persoonlijke effectiviteit)? Zijn er hierin verschillen tussen de verschillende doelgroepen? De 
antwoorden op deze vragen zijn nodig om de voorlichting aan ouders binnen de nieuwe 
werkwijze goed vorm te geven.  
 
Het doel van het onderzoek is als volgt: 
Inzicht krijgen in kennis, persoonlijke effectiviteit en preventief gedrag met betrekking tot 
onderwerpen uit het basistakenpakket (voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood) bij 
ouders van kinderen van 11 maanden oud. 
 
Vraagstellingen: 
1. Wat is het niveau van gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit van ouders/verzorgers van 

kinderen van 11 maanden oud? 
2. Zijn er groepen ouders/verzorgers te onderscheiden die andere of extra voorlichting nodig 

hebben? 
 

2.2 Methode 
 
Inzicht in kennis, persoonlijke effectiviteit en preventief gedrag met betrekking tot voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood bij ouders van kinderen van 11 maanden is 
verkregen met behulp van een digitale of schriftelijke vragenlijst (zie bijlage 2.1). 
 
Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle ouders die in de periode augustus tot en met december 
2012 een bijna elf maanden oud kind hadden in de regio Eemland van GGD Midden-Nederland. 
De nieuwe flexibele werkwijze, waarin het aantal standaard contactmomenten tussen 6 en 11 
maanden is afgenomen en de momenten van voorlichting zijn verplaatst, is vanaf 1 juli 2010 
ingevoerd, dus deze ouders hebben hier ervaring mee. De ouders/verzorgers zijn allen 
schriftelijk benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Elke twee weken is een nieuwe 
groep ouders waarvan het kind op dat moment tussen de 9,5 en 10 maanden oud was, 
benaderd. Ouders ontvingen een brief met uitleg en doel van het onderzoek en daarin een link 
naar een website waarop zij digitaal deel konden nemen aan het onderzoek. Elke ouder ontving 
daarbij een uniek respondentnummer waarmee zij op de website konden inloggen. Indien 
ouders na 12 dagen geen deel hadden genomen aan het onderzoek, ontvingen zij een eerste 
herinnering met daarbij een schriftelijke vragenlijst inclusief retourenvelop voor het geval zij de 
vragenlijst liever op papier in wilden vullen. In deze brief werd ook de inlogcode voor de digitale 
vragenlijst genoemd. Negen dagen na het verzenden van de schriftelijke vragenlijst ontvingen 
ouders die de vragenlijst niet ingevuld hadden, een laatste herinnering, met daarbij opnieuw de 
inlogcode voor de digitale vragenlijst en een verwijzing naar de eerder verstuurde papieren 
versie.  
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Non-respons onderzoek 
Voor het non-respons onderzoek werd een random selectie van ongeveer een derde van de 
ouders/verzorgers die niet gereageerd hadden op het verzoek tot deelname aan het onderzoek 
gebeld. Bij de meerderheid van deze groep (82%) werd een kort telefonisch interview 
afgenomen over hun behoefte aan voorlichting en werden enkele achtergrondgegevens 
nagevraagd. De gespreksleidraad voor het non-respons onderzoek is te vinden in bijlage 2.2. 
Er wordt nagegaan of er een verschil is tussen ouders/verzorgers die wel en niet mee doen aan 
het onderzoek ten aanzien van opleidingsniveau, positie van kind in het gezin et cetera. 
 
Metingen 
De vragenlijst bevat vragen over: 
- Het preventieve gedrag van ouders/verzorgers m.b.t. voeding, gebitsverzorging, veiligheid 

en wiegendood; 
- Determinanten van het preventieve gedrag m.b.t. voeding, gebitsverzorging, veiligheid en 

wiegendood; 
- Achtergrondkenmerken (geboorteland ouders, hoogste opleidingsniveau ouders/verzorgers, 

gezinssamenstelling, positie kind in gezin); 
- Vragen om na te gaan of de ouders/verzorgers tot de groep met een risico-indicatie 

behoren dan wel op eigen verzoek tussen 6 en 11 maanden een consult hebben gehad. 
 
Gedrag 
Voor elk van de vier onderwerpen (voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood) werd 
op basis van landelijke JGZ-Richtlijnen, protocollen of werkdocumenten (Voedingscentrum, 
2007; Tjalsma-Smit, 2005; Consument en Veiligheid, 2010; Ruys, 2007) een aantal items 
m.b.t. het preventieve gedrag van ouders/verzorgers uitgewerkt en het gewenste gedrag 
gedefinieerd. In totaal is dit voor 14 items gedaan (zie ook tabel 2.1). Voor voeding zijn dit: het 
juist gebruik (elke dag) van vitamine D, dagelijks gebruik van opvolgmelk (indien geen 
moedermelk meer wordt gegeven), dagelijks geven van bijvoeding (fruit, brood, warme 
maaltijd) en dagelijks  aanbieden van kauwbaar voedsel (niet altijd gepureerd). Voor 
gebitsverzorging zijn dit: één keer per dag poetsen met fluoride houdende peutertandpasta, het 
kind drinkt alle vloeistoffen uit een beker (als het kind zelfstandig kan zitten) en het kind krijgt 
geen zuigfles met zoete inhoud in bed, box of wandelwagen. Voor veiligheid zijn dit: 
gedragingen m.b.t. veel voorkomende ongevallen bij kinderen in deze leeftijdsgroep, te weten 
vallen van de trap (traphekje boven en onder aanwezig en altijd gebruikt (indien trap 
aanwezig)), vergiftiging (veilig opbergen medicijnen en schoonmaakmiddelen (kast met 
kindveilig slot of hoger dan 1.50 m)) en verbranding (kind nooit op schoot als ouder hete 
vloeistoffen drinkt). Daarnaast is gedrag ter preventie van verdrinking (het kind wordt nooit 
alleen gelaten in bad) meegenomen omdat dit bij kinderen van 0-4 jaar de belangrijkste 
doodsoorzaak is bij ongevallen. Voor wiegendood zijn dit: kind wordt op de rug in bed gelegd, 
niet roken in het bijzijn van het kind en kind slaapt niet onder een dekbed.  
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Tabel 2.1: Hoofdonderwerpen en items m.b.t. het preventieve gedrag van ouders/verzorgers van 11 
maanden oude baby’s 

Hoofdonderwerp Richtlijn/protocol/ 
werkdocument 

Items Gewenst gedrag 

Voeding Voeding van 
zuigelingen en 
peuters. Uitgangs-
punten voor de 
voedingsadvisering 
voor kinderen van 0-
4 jaar 
(Voedingscentrum,  
2007) 

Vitamine D Elke dag gebruik van vitamine D 

Opvolg melk Indien geen moedermelk meer, elke dag 
gebruik opvolg melk (tot 1 jaar)  

Bijvoeding Kind krijgt elke dag bijvoeding (fruit, ontbijt, 
warme maaltijd) 

Kauwbaar voedsel Kind krijgt elke dag kauwbaar voedsel (niet 
altijd gepureerd) aangeboden  

Gebitsverzorging Handleiding 
‘Aandachtspunten 
Preventieve 
Mondzorg 0-19 jaar 
voor de 
Jeugdgezondheids-
zorg’  
(Tjalsma Smit, 2005) 

Tandenpoetsen Minstens 1x per dag poetsen met 
fluoridehoudende peutertandpasta (als het 
kind tanden heeft) 

Open beker Het kind drinkt alle vloeistoffen uit een beker 
(als het kind zelfstandig kan zitten)  

Zuigflescariës  Nooit zuigfles met zoete inhoud in bed, box of 
wandelwagen 

Veiligheid Protocol Veilig groot 
worden. Methodiek 
Veiligheidsinfor-
matiekaarten 
(Consument en 
Veiligheid, 2010) 

Veiligheidsgedrag 
t.a.v. vallen, gebruik 
kindveilige 
voorzieningen 

Traphekje boven en onder (indien trap 
aanwezig) aanwezig en altijd gebruikt 

Veiligheidsgedrag 
t.a.v. vergiftiging 

Veilig opbergen medicijnen en 
schoonmaakmiddelen (in een kast met 
kindveilig slot of hoger dan 1.50 m) 

Veiligheidsgedrag 
t.a.v. verbranding 

Kind nooit op schoot bij drinken hete 
vloeistoffen  

Veiligheidsgedrag 
t.a.v. verdrinking  

Laat kind nooit alleen in bad 
 

Wiegendood JGZ-Richtlijn 
Preventie 
Wiegendood (RIVM, 
2009) 

Niet op de buik slapen Kind wordt op de rug in bed gelegd 

roken Niet roken in het bijzijn van het kind 

dekbed Kind slaapt niet onder een dekbed 

 
Voor deze 14 items zijn vervolgens vraagstellingen ontwikkeld om te toetsen in hoeverre het 
gedrag van ouders in overeenstemming is met het gewenste gedrag volgens de richtlijnen. Voor 
het ontwikkelen van deze vraagstellingen is gebruik gemaakt  van diverse onderzoekspublicaties 
(Schutten, 2006; Consument en Veiligheid, 2007), Voedingscentrum/Academische werkplaats 
JGZ Noord-Holland (Kalidien, 2010)).  
 
De online vragenlijst is met behulp van ‘routing' (ook bekend als ‘skip logic’) zodanig opgesteld, 
dat ouders/verzorgers alleen de vragen te zien krijgen die voor hen van toepassing zijn. 
Bijvoorbeeld als er geen trap in huis is, slaan ouders de vraag naar het gebruik van traphekjes 
automatisch over.  
 
Het preventieve gedrag m.b.t voeding is nagegaan door ouders te vragen hoe vaak zij hun kind 
vitamine D, opvolgmelk, bijvoeding en kauwbaar eten geven. Ouders konden hierop antwoorden 
van ‘nooit’ tot ‘iedere dag’, op een 5-puntsschaal. Als ouders aangaven dat hun kind alleen 
moedermelk kreeg, werd de vraag naar opvolgmelk missing (niet van toepassing) gemaakt. 
 
Het preventieve gedrag m.b.t gebitsverzorging is nagegaan door ouders te vragen hoe vaak zij 
de tanden van hun kind poetsen (‘nooit’, ‘niet elke dag’ één keer per dag’ of ‘twee keer per dag’) 
en welke soort tandpasta ouders gebruiken (‘tandpasta speciaal voor peuters’, ‘andere 
tandpasta’ of ‘geen tandpasta’). Deze twee vragen zijn vervolgens gecombineerd tot één item 
met 5-punts schaal: 'nooit', 'niet elke dag, zonder fluoride', 'niet elke dag, met fluoride', 'een 
keer of vaker per dag, zonder fluoride' of 'een keer of vaker per dag, met fluoride’. Kinderen 
waarvan ouders aangaven dat ze nog geen tanden hadden werden niet meegerekend. Verder is 
ouders gevraagd of hun kind uit een open beker drinkt.  
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Ouders konden hierop antwoorden van ‘nee (nog) niet’ tot ‘ja, elke dag, al zijn/haar drinken’ (4-
puntsschaal). Tot slot is bij dit onderwerp gevraagd hoe vaak ouders hun kind een zuigfles met 
zoete inhoud in bed, box of wandelwagen geven. Ouders konden hierop antwoorden van ‘nooit’ 
tot ‘iedere dag’, op een 5-puntsschaal. 
 
Het preventieve gedrag m.b.t. veiligheid is nagegaan door ouders te vragen of zij traphekjes in 
huis hebben ‘ja, boven aan de trap(pen)’, ‘ja, onder aan de trap(pen)’, ‘ja, onder- en bovenaan 
de trap(pen)’, ‘ja, maar niet bij alle trappen’ of  ‘niet van toepassing, geen vaste trap in huis’ en 
hoe vaak zij de traphekjes op de verdieping waar hun kind op dat moment is dicht doen (5-
punts schaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Deze twee vragen zijn vervolgens gecombineerd tot één 
item met een 5-punts schaal voor het juist gebruik van traphekjes (van ‘geen traphekjes of niet 
bij alle trappen en nooit-soms dicht’ tot 'boven en onder aan traphekjes en altijd dicht'). Als er 
geen vaste trap in huis aanwezig was werd de vraag missing (niet van toepassing) gemaakt. 
Verder werd ouders gevraagd of zij medicijnen in een kast met een kindveilig slot of op een plek 
hoger dan 1.50 meter opbergen, of zij schoonmaakmiddelen in een kast met een kindveilig slot 
of op een plek hoger dan 1.50 meter opbergen, of ze wel eens hete dranken met een kind op 
schoot drinken en of zij wel eens weg gaan uit de badkamer als hun kind in bad zit. Ouders 
konden hierop antwoorden m.b.v. een 5-punts schaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’.  
 
Het preventieve gedrag m.b.t. wiegendood is nagegaan door ouders te vragen hoe vaak zij hun 
kind op de rug in bed leggen, hoe vaak er wordt gerookt waar hun kind bij is en hoe vaak hun 
kind onder een dekbed slaapt. Ouders konden hierop antwoorden van ‘nooit’ tot ‘altijd’ (5-punts 
schaal).  
 
Determinanten van gedrag 
Bij het bepalen van de determinanten van gedrag is uitgegaan van de Theory of Planned 
Behaviour van Azjen (Azjen, 1985, 1991). Het model onderscheidt drie kernbegrippen: houding 
ten aanzien van gedrag (hiervan maakt kennis een onderdeel uit), de subjectieve norm (wat 
relevante anderen van het gedrag vinden) en persoonlijke effectiviteit (de mate waarin een 
individu denkt dat hij/zij het gedrag kan uitvoeren). In combinatie leiden zij tot de intentie tot 
gedrag, wat uiteindelijk invloed heeft op het uiteindelijke gedrag (Ajzen, 2002). Uit divers 
onderzoek (L’Hoir, 2009; Schutten, 2006) blijkt dat kennis, houding en persoonlijke effectiviteit 
belangrijke determinanten zijn voor preventief gedrag van ouders.  Binnen dit project is 
gekozen voor de begrippen kennis en persoonlijke effectiviteit, omdat dat met name de 
onderdelen zijn die door voorlichting beïnvloed kunnen worden. Inzicht in deze determinanten 
t.a.v. het gewenste preventieve gedrag is van belang om uiteindelijk het voorlichtingsaanbod 
beter op maat te kunnen ontwikkelen. 
 
Om inzicht te krijgen in het kennisniveau van ouders is voor elk van de hoofdonderwerpen 
voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood in de vragenlijst een aantal stellingen 
opgenomen waarop de ouders met ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘weet niet’ konden antwoorden. Voor 
voeding zijn zeven stellingen opgenomen, voor gebitsverzorging vier, voor veiligheid zes en voor 
wiegendood vier stellingen. 
 
De persoonlijke effectiviteit van ouders voor de hoofdonderwerpen is gemeten door ouders voor 
een aantal items te vragen hoe moeilijk of makkelijk (5-punts schaal van ‘heel makkelijk’ tot 
‘heel moeilijk’) zij het vinden om het gewenste gedrag uit te voeren. Voor voeding zijn vier 
vragen opgenomen, voor gebitsverzorging drie, voor veiligheid vijf en voor wiegendood drie.  
 
Achtergrondkenmerken en risico indicatie 
Voor de vragen betreffende de achtergrondkenmerken is gebruik gemaakt van landelijk 
vastgestelde vraagstellingen in de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid (GGD Nederland, 
ActiZ, RIVM, 2011) en van de CQ-index JGZ consultatiebureau van het NIVEL (versie 2.1).  
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Ten behoeve van de data analyse is voor het opleidingsniveau de hoogste opleiding van de 
ouders van het kind gebruikt en vervolgens zijn de antwoordcategorieën uit de vragenlijst 
omgezet naar 3 andere categorieën; laag, midden en hoog. Onder ‘laag’ vallen de antwoord- 
categorieën ‘geen onderwijs afgerond’, ‘basisonderwijs’, ‘LBO (VMBO-kbg)’ en ‘MAVO (VMBO-t)’. 
Onder ‘midden’ vallen ‘HAVO’, ‘VWO’ en ‘MBO’ en onder ‘hoog’ vallen ‘HBO’ en ‘WO’. 
Om na te gaan of de ouders/verzorgers tot de groep met een risico-indicatie behoren of op 
eigen verzoek een consult hebben gehad tussen 6-11 maanden zijn ouders gevraagd of ze 
tussen het 6 en 11 maanden consult nog een afspraak op het consultatiebureau hebben gehad 
en of dit op eigen verzoek was.  
 
De vragenlijst is opgesteld in NETQ, een online enquêtetool (NetQuestionnaires Nederland BV). 
De digitale vragenlijst is gepretest op begrijpelijkheid bij 10 ouders die voor het 11 maanden 
consult van hun kindje op een consultatiebureau aanwezig waren. 
De vragenlijst bevat ook de items ten behoeve van de beantwoording van doelstelling 1.2 (zie 
hoofdstuk 2). 
 

Uitkomstmaten 
Als primaire uitkomstmaten van de studie werden indexscores gemaakt van de items voor elk 
van de vier hoofdonderwerpen (voeding (totaal 4 items), gebitsverzorging (totaal 3 items), 
veiligheid (totaal 5 items) en voorkomen van wiegendood (totaal 3 items)) voor het preventieve 
gedrag van ouders/verzorgers met een baby van (bijna) 11 maanden.  
De indexscores werden berekend als de gemiddelde score van het aantal ingevulde items per 
hoofdonderwerp. Een hoge gemiddelde indexscore betekent dat ouders vaker gewenst gedrag 
vertonen, een lage gemiddelde indexscore betekent dat ouders minder vaak gewenst gedrag 
vertonen. Omdat de indexscores echter zeer scheef verdeeld waren, zijn deze voor de analyses 
om verschillen tussen groepen te beoordelen gedichotomiseerd. Als afkappunt hiervoor is het 
25ste percentiel gekozen: ouders met een indexscore gelijk aan of onder het 25ste percentiel 
vallen in de groep ‘lage score gewenst gedrag’ en ouders met een indexscore daarboven in de 
groep ‘hoge score gewenst gedrag’.  
 
Als secundaire uitkomstmaten werden indexscores gemaakt van de vragen met betrekking tot 
kennis en persoonlijke effectiviteit voor elk van de vier hoofdonderwerpen (voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood) van ouders/verzorgers met een baby van (bijna) 11 
maanden. Indexscores voor kennis werden berekend als het aantal goed beantwoorde stellingen 
per hoofdonderwerp. Indexscores voor de persoonlijke effectiviteit van ouders werden berekend 
als de gemiddelde score van het aantal ingevulde items per hoofdonderwerp. Een hoge 
indexscore betekent dat de persoonlijke effectiviteit hoog is, een lage indexscore dat de 
persoonlijke effectiviteit laag is. Omdat ook de kennis- en persoonlijke effectiviteits indexscores 
zeer scheef verdeeld waren, zijn ook deze voor de analyses om verschillen tussen groepen te 
beoordelen gedichotomiseerd.  
 
Ouders met een aantal goed beantwoorde stellingen gelijk aan of onder het 25ste percentiel 
vallen in de groep ‘lage kennisscore’ en ouders met een aantal goed beantwoorde stellingen 
daarboven in de groep ‘hoge kennisscore’. Ouders met een indexscore voor persoonlijke 
effectiviteit gelijk aan of onder het 25ste percentiel vallen in de groep ‘lage persoonlijke 
effectiviteitsscore’ en ouders met een indexscore daarboven in de groep ‘hoge persoonlijke 
effectiviteitscore’.  
 

Data-analyse 
De gedragsuitkomstmaten, determinanten van gedrag en achtergrondkenmerken zijn eerst 
beschreven met descriptieve statistiek. Samenhang tussen de achtergrondkenmerken werd 
getoetst met een chi-kwadraat toets.  
De data-analyse heeft als primair doel de verschillen tussen groepen te beoordelen. In de 
analyses is gekeken naar verschillen in gedragsuitkomstmaten en determinanten van gedrag 
tussen groepen met verschillende achtergrondkenmerken (etniciteit, opleidingsniveau, 
gezinssamenstelling, positie van het kind in het gezin) en groepen die wel en geen 
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indicatieconsult hebben gehad tussen de 6 en 11 maanden. Deze analyses leveren mogelijke 
aanknopingspunten op voor differentiatie naar de aard en inhoud van de voorlichting.  
Voor de vier primaire uitkomstmaten voor gedrag zijn multiple logistische regressie analyses 
uitgevoerd met de gedichotomiseerde indexscores voor gedrag als afhankelijke variabelen en 
achtergrondkenmerken, indicatieconsult en de kennis- en persoonlijke effectiviteitsscores als 
onafhankelijke variabelen. Deze zijn elk eerst in een univariaat model geanalyseerd en 
vervolgens in een multivariaat model. Voor de secundaire uitkomstmaten voor kennis zijn 
multiple logistische regressie analyses uitgevoerd met de gedichotomiseerde indexscores voor 
kennis als afhankelijke variabelen en achtergrondkenmerken en persoonlijke effectiviteitsscores 
als onafhankelijke variabelen. Voor de secundaire uitkomstmaten voor persoonlijke effectiviteit 
zijn multiple logistische regressie analyses uitgevoerd met de gedichotomiseerde indexscores 
voor persoonlijke effectiviteit als afhankelijke variabelen en achtergrondkenmerken en 
kennisscores als onafhankelijke variabelen. Statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp van 
SPSS 19.0.  
 

2.3 Resultaten 

2.3.1 Respons en representativiteit 

In totaal zijn 1105 vragenlijsten verstuurd. Hiervan zijn er 661 ingevuld retour ontvangen (369 
digitaal en 292 schriftelijk). Ouders die het 11 maanden consult al bezocht hadden (n=46) en 
ouders die pas onlangs verhuisd waren naar het werkgebied van JGZ 0-4 Eemland (n=5) 
werden geëxcludeerd. Daarnaast is het bestand geschoond op dubbele respondentnummers 
(sommige ouders vulden digitaal de eerste vraag verkeerd in en kozen ervoor de schriftelijke 
vragenlijst daarna retour te sturen) en niet-afgeronde vragenlijsten. Het definitieve 
onderzoeksbestand bestaat uit 583 vragenlijsten. Dit is een respons van 53%.  
 
Tabel 2.2 laat de respons naar consultatiebureaulocatie zien. De respons is het laagst (38%) 
onder ouders die consultatiebureaulocatie Eemnes bezoeken en het hoogst (65%) onder ouders 
die consultatiebureaulocatie Amersfoort Medisch Centrum Vathorst bezoeken. 
 
Tabel 2.2  Respons naar consultatiebureaulocatie 

 Aangeschreven Teruggestuurd Respons 
 aantal aantal % 
Consultatiebureaulocatie    

Amersfoort Zonnehof 109 50 46 
Amersfoort Noorderwierweg 60 33 55 
Amersfoort Hogeweg 142 64 45 
Amersfoort Medisch Centrum Vathorst 155 100 65 
Amersfoort Hof der Gedachten 75 42 56 
Amersfoort Lage Boog 67 40 60 
Amersfoort Albert Schweitzersingel 72 37 51 
Baarn 67 34 51 
Bunschoten 77 44 57 
Eemnes 32 12 38 
Leusden 82 40 49 
Achterveld 4 3 75 
Soest 110 55 50 
Soesterberg 10 4 40 
Woudenberg 43 22 51 
onbekend 0 3 - 
Totaal 1105 583 53 

 
Ter beoordeling van de representativiteit van het onderzoek voor wat betreft 
achtergrondkenmerken van het kind en zijn/haar ouders/verzorgers worden in tabel 2.3 deze 
kenmerken van de respondenten vergeleken met die van alle ouders die in de 
onderzoeksperiode een baby van bijna 11 maanden hadden in de regio Eemland (bron DD JGZ 
(MLCAS)).  
De verdeling van de respondenten over de verschillende consultatiebureaulocaties en het 
percentage kinderen dat opgroeit in een eenoudergezin komt overeen met de totale doelgroep.  
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Het kindje van 11 maanden betrof bij de respondenten vaker het eerste kind dan bij de totale 
doelgroep (49% versus 40%). Landelijk heeft 36% van de huishoudens één kind, 43% twee 
kinderen en 21% drie of meer kinderen (CBS, 2012).  
Verder zijn de respondenten (veel) vaker hoog opgeleid (70% heeft een HBO of universitaire 
opleiding versus 30% in de totale doelgroep). Landelijk heeft 28% van de beroepsbevolking een 
hoge opleiding (CBS, 2012). 
Ook zijn de respondenten vaker in Nederland of een ander Westers land geboren dan in de 
totale doelgroep van regio Eemland (92% versus 82%). Landelijk is dit percentage ongeveer 
83% (CBS, 2011). 
 
Voor het non-responsonderzoek werd met 143 personen een kort telefonisch interview 
afgenomen. Het non-responsonderzoek laat zien dat ouders die niet op de vragenlijst hebben 
gereageerd iets minder vaak hoog opgeleid zijn dan de ouders die wel hebben gereageerd (van 
60% is de hoogst voltooide opleiding HBO of universitair), maar - evenals de respondenten - 
vaker hoog opgeleid zijn dan de totale doelgroep. Verder betrof het bij de non-respondenten 
vaker het tweede of derde of ouder kind (67%) dan bij zowel de ouders die de vragenlijst 
invulden (51%) als bij de totale doelgroep (60%). De belangrijkste reden waarom ouders de 
vragenlijst niet in hadden gevuld was tijdgebrek (42%). Een deel van de ouders had de 
vragenlijst over het hoofd gezien (15%).  
 
Tabel 2.3  Achtergrondkenmerken van respondenten in vergelijking met de gehele doelgroep in Eemland 

 
Respondenten 

n=583 
Totale doelgroep Eemland 

n=1215 
 aantal %  % 
Consultatiebureaulocatie    

Amersfoort Zonnehof  53  9  9 
Amersfoort Noorderwierweg  34  6  5 
Amersfoort Hogeweg  65  11  12 
Amersfoort Antroposofisch consultatiebureau  -  -  <1 

Amersfoort Medisch Centrum Vathorst  100  17  14 
Amersfoort Hof der Gedachten  46  8  7 
Amersfoort Lage Boog  39  7  6 
Amersfoort Albert Schweitzersingel  33  6  6 
Baarn  35  6  7 

Bunschoten  44  8  8 
Eemnes  11  2  3 
Leusden  40  7  8 
Achterveld  2  <1  <1 
Soest  54  9  10 

Soesterberg  4  1  2 
Woudenberg  22  4  4 

Woonsituatie    
Eenoudergezin  10  2  3 

Positie kind    
     Eerste kind  284  49  40 

     Tweede kind  215  37  36 
     Derde of ouder kind  82  14  24 
Leeftijd moeder    
    Jonger dan 30 jaar  168  29  - 
    30 – 40 jaar  382  66  - 

    40 jaar of ouder  29  5  - 
Hoogste opleiding ouder(s)/verzorger(s)    
    Geen opleiding, lagere school, spec. basisonderw.  1  <1  4 
    Lager beroepsonderwijs,  VMBO, MAVO  40  7  27 
    HAVO, VWO, MBO  135  23  40 

    HBO, Universitair  402  70  30 
Etniciteit kind (op basis van geboorteland ouders)    

Nederlands  508  87  77 
Surinaams/Antilliaans/Arubaans  5  1  1 
Turks  13  2  3 
Marokkaans  11  2  4 

Overig Westers  27  5  5 
Overig niet-Westers  18  3  9 
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2.3.2 Kenmerken onderzoeksgroep 

In tabel 2.3 staan de achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep beschreven. De meeste 
respondenten waren moeders (91%). Twee derde (60%) van hen is tussen de 30 en 40 jaar 
oud, 29% is jonger dan 30 jaar en 5% is 40 jaar of ouder. 49% van de respondenten was voor 
het eerst ouder en 98% bestond uit een twee-ouder gezin. De meerderheid (70%) van de 
respondenten was hoog opgeleid (HBO of universitaire opleiding). Verder had 23% een 
gemiddeld hoge opleiding (HAVO, VWO of MBO niveau) en 7% een lagere opleiding (lager 
beroepsonderwijs, VMBO en MAVO niveau). Minder dan 1% heeft geen opleiding afgerond of 
alleen lagere school of speciaal basisonderwijs gevolgd. De meerderheid van de respondenten 
heeft een Nederlandse of een Westerse achtergrond (92%). 

 
De leeftijd van de moeder hangt samen met het opleidingsniveau van de ouders, de etnische 
herkomst van de ouders en de positie van het kind in het gezin. Bij jongere moeders (jonger 
dan 30 jaar) is het opleidingsniveau vaker lager (12% geen opleiding, lagere school, speciaal 
basisonderwijs, lager beroeps onderwijs, VMBO of MAVO) of gemiddeld (35% HAVO, VWO of 
MBO) dan bij oudere moeders (5% lager en 18% gemiddeld). Verder is het kindje van bijna 11 
maanden waar de vragenlijst over is ingevuld bij jongere moeders vaker het eerste kindje dan 
bij oudere moeders (71% versus 40%) en zijn jongere moeders of hun partner vaker in een 
niet-Westers land geboren dan oudere moeders (12% versus 6%). Tot slot is er ook een 
verband tussen het opleidingsniveau van ouders en hun etnische herkomst: hoger opgeleide 
ouders (HBO of universitair) zijn vaker van Westerse herkomst (94%) dan gemiddeld opgeleide 
ouders (90%) en lager opgeleide ouders (85%). 
 

2.3.3 Beschrijving gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit 

In tabellen 2.4 tot en met 2.7 staan de uitkomsten voor het preventieve gedrag van ouders 
beschreven. Hierbij is uitgegaan van het op basis van de richtlijnen gedefinieerde gewenste 
gedrag in tabel 2.1.  

 

2.3.3.1 Beschrijving gedrag 
 
Preventief gedrag m.b.t. voeding 
Vitamine-D-suppletie aan jonge kinderen is van groot belang omdat de voeding en blootstelling 
aan zonlicht niet de dagelijkse behoefte dekt (L’Hoir, 2009; gezondheidsraad, 2008; 
Voedingscentrum, 2007). Uit onderzoek van TNO Kwaliteit van Leven (L’Hoir, 2009) blijkt dat er 
diverse knelpunten zijn in de opvolging en advisering van vitamine-D-suppletie. Vanaf eind 2012 
gelden nieuwe voedingsnormen en suppletie-adviezen voor vitamine D (Gezondheidsraad, 
2012). In het vorige advies van de Gezondheidsraad (2008) werd geadviseerd álle kinderen tot 
4 jaar te suppleren met 10 microgram per dag, met uitzondering voor zuigelingen die tenminste 
500 ml volledige zuigelingenvoeding of opvolgmelk gebruikten. Aan deze kunstvoedingen is al 
vitamine D toegevoegd. Deze uitzondering geldt niet meer in het nieuwe advies.  

Reden hiervoor is dat het aantal kinderen dat na de eerste verjaardag een vitamine D-
supplement krijgt flink daalt, wat samenhangt met het overstappen rond deze leeftijd van 
opvolgmelk naar gewone melk. Als ouders vanaf de eerste week na de geboorte gewend zijn 
vitamine D bij te geven, is de gedachte dat het sneller een dagelijkse gewoonte wordt dan dat 
suppletie na het stoppen met opvolgmelk weer moet worden opgepakt. Het nieuwe advies werd 
al vanaf  februari 2012  door de consultatiebureau medewerkers in de regio Eemland toegepast. 
Daarom is als richtlijn voor een juist vitamine D gebruik in dit onderzoek gesteld ‘elke dag 
gebruik vitamine D’, ongeacht de soort melkvoeding die de kinderen krijgen. 
 
Om een goede vet- en ijzervoorziening te waarborgen wordt, als het kind geen moedermelk 
meer krijgt, door het Voedingscentrum tot de leeftijd van één jaar opvolgmelk geadviseerd. 
Rond 6 maanden vindt de overgang plaats van volledig vloeibare voeding naar vaste, 
gevarieerde voeding. Het aanleren van een gevarieerd voedingspatroon start hier. In verband 
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met de ontwikkeling van de mondmotoriek is het van belang tussen 6 en 11 maanden te 
beginnen met het aanbieden van kauwbaar voedsel (Voedingscentrum, 2007). 
 
Tabel 2.4 Percentage ouders waarbij het preventieve gedrag m.b.t. voeding niet in overeenstemming is 
met het gewenste gedrag volgens de richtlijnen (n=583) 
Voeding  Niet volgens 

richtlijn 
n % 

Elke dag gebruik van vitamine D  580  31,2 
Indien geen moedermelk meer, elke dag gebruik opvolg melk (tot 
1 jaar) 

 546  2,8 

Kind krijgt elke dag bijvoeding (fruit, ontbijt, warme maaltijd)  582  0 

Kind krijgt elke dag kauwbaar voedsel (niet altijd gepureerd) 
aangeboden 

 581  6,7 

 
Uit ons onderzoek komt naar voren dat bijna een derde van de ouders hun kind niet elke dag 
vitamine D geeft. Elf procent van de ouders zegt hun kind nooit vitamine D te geven (zie bijlage 
2.3).  
Nederlandse studies naar vitamine D suppletie bij jonge kinderen vonden plaats vóór het nieuwe 
Vitamine-D-advies in 2012, en betroffen verder met name kinderen vanaf 1 jaar. Uit deze 
studies komt naar voren dat slechts 50% van de Nederlandse kinderen tussen 0-4 jaar dagelijks 
voldoende gesuppleerd worden met vitamine (De Nooijer 2010, De Nooijer 2012). In het 
onderzoek van De Nooijer (2012) rapporteerden 42% van de ouders van kinderen van 1-3½ 
jaar geen enkele vorm van vitamine-D-suppletie te geven. Onderzoek van Van der Linden-
Kuiper et al. in 1999 liet zien dat bij 9% van de 1-jarigen geen enkele vorm van suppletie werd 
toegepast. Dit waren allen kinderen die geen volledige zuigelingenvoeding meer kregen. Dit 
komt redelijk overeen met de 11% van de ouders in ons onderzoek die zeggen hun kind nooit 
vitamine D te geven. Uit de monitor 0-4 jarigen van GGD Midden-Nederland (2012) komt een 
hoger percentage ouders van 10 en 11 maanden oude kinderen in de regio Midden-Nederland 
naar voren dat hun kind niet dagelijks Vitamine D geeft (44% versus 31% in ons onderzoek). 
 
Voor wat betreft de andere drie items (opvolgmelk, bijvoeding en kauwbaar voedsel aanbieden) 
is het gedrag van de meeste ouders uit ons onderzoek wel in overeenstemming met het 
gewenste gedrag volgens de richtlijnen. 
 
 
Preventief gedrag m.b.t. gebitsverzorging 
In de handleiding ‘Aandachtspunten preventieve mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugd-
gezondheidszorg' (Tjalsma-Smit, 2005) staat dat vanaf het moment dat het eerste tandje 
doorbreekt gestart moet worden met tandenpoetsen. 
Daarnaast wordt geadviseerd om ter preventie van zuigflescariës het kind geen zuigfles met 
zoete inhoud in bed, box of wandelwagen te geven. Vaak sabbelen aan een zuigflesje of 
antilekbeker met bijvoorbeeld vruchtensap, siroop, drinkyoghurt en andere melkproducten kan 
het gebit aantasten. Omdat het gebit langdurig met suikers in aanraking komt, is er een grote 
kans op het ontstaan van zogenoemde zuigflescariës. De kans hierop is kleiner als kinderen hun 
zoete drankjes in één keer opdrinken. Daarom wordt door het Ivoren kruis aanbevolen om 
kinderen vanaf negen maanden uit een beker zonder tuit drinken te laten drinken in plaats 
vanuit een zuigflesje of antilekbeker. 's Avonds en 's nachts is het drinken uit een zuigflesje met 
zoete inhoud extra schadelijk. 's Nachts kan het speeksel de zuuraanvallen op het gebit vrijwel 
niet herstellen. Het drinken uit een open beker is daarnaast van belang voor de mondmotorische 
vaardigheden. Het wordt aanbevolen dat het kind dit tussen 8 en 10 maanden gaat doen 
(Tjalsma-Smit, 2005; Voedingscentrum, 2007). 
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Tabel 2.5 Percentage ouders waarbij het preventieve gedrag m.b.t. gebitsverzorging niet in 
overeenstemming is met het gewenste gedrag volgens de richtlijnen (n=583) 
Gebitsverzorging  Niet volgens 

richtlijn 
n % 

Minstens 1x per dag poetsen met fluoridehoudende 
peutertandpasta (als het kind tanden heeft) 

 534  26,8 

Het kind drinkt elke dag uit een open beker  582  79,4 
Nooit zuigfles met zoete inhoud in bed, box of wandelwagen  580  33,1 

 
Uit de resultaten van ons onderzoek (zie tabel 2.5) blijkt dat ruim een kwart van de ouders niet 
minstens één keer per dag de tanden van hun kind met fluoridehoudende peutertandpasta 
poetst. De groep kinderen waarvan ouders hebben aangegeven dat ze nog geen tanden hebben 
(8%) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Uit de monitor 0-4 jarigen van GGD Midden-
Nederland (2012) komt naar voren dat 31% van de ouders van 10 en 11 maanden oude 
kinderen in de regio Midden-Nederland de tanden van hun kind niet voldoende (minder dan één 
keer per dag) poetsen. 
 
“Ze heeft pas twee tandjes, ik ben nog niet begonnen die te poetsen”. 
 
Een derde van de ouders uit ons onderzoek geeft hun kind wel eens een zuigfles met zoete 
inhoud in bed, box of wandelwagen. Achttien procent doet dat elke dag (zie bijlage 2.3). 
Voor het drinken uit een open beker is de definitie van gewenst gedrag zoals die oorspronkelijk 
was opgesteld voor ons onderzoek aangepast van ‘drinkt alle vloeistoffen uit een beker’ naar 
‘drinkt elke dag uit een beker’ omdat slechts 1,5% van de ouders aangaf dat hun kind elke dag 
álle vloeistoffen uit een open beker dronk. Ruim drie kwart van de ouders geeft hun kind (nog) 
niet minstens dagelijks (iets) te drinken uit een open beker.  
 
 
Preventief gedrag m.b.t. veiligheid 
Voor het hoofdonderwerp veiligheid zijn items in de vragenlijst opgenomen die het preventieve 
gedrag van ouders betreffen m.b.t. veel voorkomende ongevallen bij kinderen in deze 
leeftijdsgroep. Jaarlijks overlijden gemiddeld 29 kinderen van 0-4 jaar als gevolg van een privé-
ongeval. De belangrijkste doodsoorzaak is verdrinking. Gemiddeld 6.400 kinderen van 0-4 jaar 
worden jaarlijks na een privé-ongeval opgenomen in een ziekenhuis. Val van een vaste trap, 
vergiftiging en verbranding aan een heet voorwerp of hete vloeistof zijn veel voorkomende 
oorzaken van ziekenhuisopnames bij deze leeftijdsgroep. Jaarlijks worden 46.000 kinderen van 
0-4 jaar behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis na een privé-ongeval. De meeste 
kinderen hebben letsel omdat ze gevallen zijn (Consument en veiligheid, 2011). 
 
Tabel 2.6 Percentage ouders waarbij het preventieve gedrag m.b.t. veiligheid niet in overeenstemming is 
met het gewenste gedrag volgens de richtlijnen (n=583) 
Veiligheid  Niet volgens 

richtlijn 
n % 

Traphekje boven en onder (indien trap aanwezig) aanwezig en 
altijd dicht op verdieping waar kind is 

 531  66,1 

Veilig opbergen medicijnen (in een kast met kindveilig slot of 
hoger dan 1.50 m) 

 583  21,6 

Veilig opbergen schoonmaakmiddelen (in een kast met kindveilig 
slot of hoger dan 1.50 m) 

 582  29,4 

Veilig opbergen medicijnen en/of schoonmaakmiddelen (in een 
kast met kindveilig slot of hoger dan 1.50 m) 

 583  36,5 

Kind nooit op schoot bij drinken hete vloeistoffen   582  36,1 

Laat kind nooit alleen in bad  581  13,6 

 
In totaal is het gedrag bij twee derde van de ouders waarbij een vaste trap in huis aanwezig is 
niet volgens de richtlijnen voor veilig gedrag m.b.t. vallen: er zijn helemaal geen traphekje(s) in 
huis aanwezig (bij 22%, zie bijlage 2.3) of er zijn niet zowel onder als boven aan de trap(pen) 
traphekjes aanwezig of de traphekjes zijn niet altijd dicht op de verdieping waar het kind is (zie 
tabel 2.6).  
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Uit een recente studie van Van Beelen et al (2012) onder ouders met een kindje tussen de 5 en 
12 maanden oud komt naar voren dat bij ongeveer de helft van de kinderen (met een vaste trap 
in huis) geen traphekje in huis aanwezig is. Dit hogere percentage in vergelijking met onze 
studie heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de kinderen in het onderzoek van Van 
Beelen jonger zijn dan in ons onderzoek en vaker nog niet kunnen kruipen. Verder blijkt uit het 
onderzoek van Van Beelen et al dat als er wel een traphekje aanwezig is deze door ongeveer 
vier op de tien ouders niet adequaat gebruikt wordt (niet altijd dicht). Omgerekend zou dit neer 
komen op een ongeveer vergelijkbaar deel van de ouders (namelijk ongeveer zeven op de tien) 
die niet het gewenste gedrag tonen zoals omschreven in ons onderzoek. Ook uit de monitor 0-4 
jarigen van GGD Midden-Nederland (2012) komt een vergelijkbaar percentage ouders met een 
onveilig gebruik van traphekjes naar voren (69% van de ouders van 10 en 11 maanden oude 
kinderen). Uit de Veiligheidsbarometer ouders van 0-4 jarigen van Veiligheid.NL (2006) blijkt 
dat bij 30% van de 0-jarigen en bij 12% van de 1-jarigen geen traphekjes in huis aanwezig zijn.  
 
Uit ons onderzoek komt verder naar voren dat ruim een derde van de ouders medicijnen en/of 
schoonmaakmiddelen niet altijd op een veilige manier opbergt. Ruim twintig procent (22%) van 
de ouders bergt medicijnen niet altijd veilig op en 29% bergt schoonmaakmiddelen niet altijd 
veilig op. Uit het onderzoek van Van Beelen et al (2012) blijkt dat 60% van de ouders 
schoonmaakmiddelen en 38% medicijnen niet veilig opbergt. Ook hier kunnen deze hogere 
percentage mogelijk verklaard worden door de jongere onderzoeksgroep. Uit de 
Veiligheidsbarometer 0-4 jarigen van Veiligheid.Nl (2006) blijkt dat ongeveer 9% van de ouders 
medicijnen niet altijd buiten bereik van hun kind houdt en dat ongeveer 21% 
schoonmaakmiddelen niet altijd buiten bereik van hun kind houdt. Uit de monitor 0-4 jarigen 
van GGD Midden-Nederland (2012) komt een vergelijkbaar percentage ouders naar voren dat 
medicijnen en/of schoonmaakmiddelen niet altijd op een veilige manier opbergt (41% van de 
ouders van 10 en 11 maanden oude kinderen).  
 
Een klein deel van de ouders (n=14) geeft aan dat hun kindje van bijna 11 maanden nog niet 
(goed) kan kruipen of lopen en dat er dus nog geen noodzaak is voor traphekjes of het veilig 
opbergen van medicijnen en schoonmaakmiddelen. 
 
“Traphekjes zijn nog niet nodig aangezien ze nooit op de gang komt waar de trap is. Ze kan 
geen deuren openen. Op dit moment hebben we dus nog geen traphekjes, maar die komen er 
wel”. 
 
“Medicijnen en schoonmaakmiddelen staan nog onderin de kasten. De kleine kruipt nog niet. 
Het staat bij ons op de ‘To do list’”. 
 
“Mijn kind is nog niet heel snel met kruipen of kastjes opendoen. Zodra dit gebeurt nemen we 
maatregelen”. 
 
Ruim een derde van de ouders drinkt wel eens hete dranken met het kind op schoot.  
Uit de Veiligheidsbarometer 0-4 jarigen van Veiligheid.Nl (2006) blijkt dat ongeveer 53% van de 
ouders wel eens hete dranken met hun kind op schoot drinkt. De monitor 0-4 jarigen van GGD 
Midden-Nederland (2012) laat zien dat 42% van de ouders met een 10 of 11 maanden oud kind 
wel eens hete dranken met het kind op schoot drinkt. 
 
Een iets kleiner deel van de ouders (14%) gaat wel eens weg uit de badkamer als hun kind in 
bad zit. Uit de monitor 0-4 jarigen van GGD Midden-Nederland (2012) blijkt dat  18% van de 
ouders van een 10 of 11 maanden oud kindje dat wel eens doet. 
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Preventief gedrag m.b.t. wiegendood 
Belangrijke preventieve maatregelen ter voorkoming van wiegendood zijn onder andere: kind 
wordt op de rug in bed gelegd, niet roken in het bijzijn van het kind en kind slaapt niet onder 
een dekbed (RIVM, 2009; Ruys, 2007; De Jonge, 2006). De incidentie van wiegendood nam 
eind jaren 80 van de vorige eeuw af na het advies kinderen niet meer in buikligging te leggen.  
 
In 1984 was de incidentie van wiegendood 1,22 per 1000 levendgeborenen; in 1990 was deze 
gehalveerd (0,56 per 1000 levendgeborenen). Na implementatie van overige adviezen daalde de 
incidentie verder tot een plateauwaarde van iets onder 0,10 per 1000 levendgeborenen 
(Munsters et al, 2013). Met name de preventie via de jeugdgezondheidszorg heeft geleid tot 
deze daling in incidentie (L’Hoir et al, 2013). 
 
Tabel 2.7 Percentage ouders waarbij het preventieve gedrag m.b.t. wiegendood niet in overeenstemming is 
met het gewenste gedrag volgens de richtlijnen (n=583) 
Wiegendood  Niet volgens 

richtlijn 
n % 

Kind wordt op de rug in bed gelegd  580  25,2 

Niet roken in het bijzijn van het kind  582  13,6 

Kind slaapt niet onder een dekbed  580  11,0 

 
De kans op wiegendood is 2,8 keer zo groot bij slapen in buikligging als bij rugligging. Het risico 
is maximaal bij zogenaamde ‘onervaren buikslapers’: zuigelingen die voor het eerst op de buik 
slapen (Munsters et al, 2013). In 1987 werd de buikligging op landelijke schaal afgeraden door 
de Nationale Kruisvereniging. Dit advies werd gevolgd door een zorgvuldig geregistreerde 
afnemende prevalentie van buikligging als slaaphouding voor zuigelingen in Nederland: van 
circa 65 % in 1987 naar circa 5 % in 2005 (de Jonge 2006). 
Een kwart van de ouders uit ons onderzoek legt hun kind niet altijd op de rug in bed. Dit komt 
overeen met de resultaten van de tiende ‘Landelijke Peiling Veilig Slapen’ (L’Hoir 2013). Van de 
9-11 maanden oude kinderen uit die peiling werd overdag 76% en ‘s nachts 75% in rugligging 
te slapen gelegd. 
 
Relatief veel ouders in ons onderzoek (n=134) gaven echter aan dat hun kind zichzelf omdraait. 
Ongeveer de helft van deze groep legt hun kind wel altijd op de rug in bed en de andere helft 
doet dat niet altijd of helemaal nooit (meer). Gemiddeld zijn baby’s met vijf maanden in staat 
om zelf van rug naar buik en weer terug te draaien, maar sommigen zijn er pas met negen 
maanden aan toe. Als het kind zichzelf vlot op zijn buik en rug kan draaien kunnen ouders hem 
zelf zijn slaaphouding laten bepalen (www.veiligslapen.info).  
 
“Altijd gaat ons kind op zijn rug in bed, maar voordat wij het weten staat hij in zijn slaapzak in 
bed… Of ligt hij later op de avond omgekeerd in bed op zijn buik, dus tja …”. 
 
 “Ze draait zich zelf op haar buik sinds een paar maanden. Wij gebruiken een aerosleep wat 
stikken voorkomt”. 
 
“Het is een buikslaper. Al vanaf ongeveer 5 maanden draait hij gelijk op zijn buik”. 
 
Het gebruik van dekbedden en kussens in bed is onveilig tot de leeftijd van 2 jaar. Er is een 
verhoogde kans op warmtestuwing (een dekbed isoleert evenveel als drie of vier dunne dekens) 
en risico dat het kind met het gelaat tegen of onder het dekbed of kussen komt. De kans op 
‘rebreathing’ (het opnieuw inademen van uitgeademde lucht) of ademhalingsobstructie is 
daardoor aanwezig (Munsters et al, 2013). In het Nederlandse onderzoek uit 1996-2001 (de 
Jonge 2002) gaf het dekbedgebruik een viervoudig risico op wiegendood. Het dekbedgebruik in 
het eerste halve levensjaar is in Nederland teruggelopen van 85% in 1992 tot 5% in 2005 (de 
Jonge 2006).  
Elf procent van de kinderen in ons onderzoek slaapt (wel eens) onder een dekbed. Dertien 
procent van de 10 en 11 maanden oude kinderen uit de monitor 0-4 jarigen van GGD Midden-
Nederland doet dat (2012). Van de 9-11 maanden oude kinderen uit de tiende ‘Landelijke 
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Peiling Veilig Slapen’ van TNO (L’Hoir ea, 2013) werd 3,5% met een dekbed toegedekt (de 
afgelopen nacht).  
Roken verhoogt het risico op wiegendood 4,7 keer in vergelijking met niet roken (Munsters et 
al, 2013).  Waarschijnlijk geldt dit voor pre- en postnatale blootstelling afzonderlijk, maar ook in 
combinatie. 
 
Bij 14% van de kinderen in ons onderzoek wordt er wel eens in hun bijzijn gerookt. Uit 
onderzoek van Stivoro (Nagelhout e.a. 2012) blijkt dat ongeveer 5% van de volwassenen met 
een jongste kind van 0 t/m 3 jaar aangeeft dat er wel eens in bijzijn van het kind in huis 
gerookt wordt. Een derde van de ouders met een kind t/m 3 jaar gaf aan wel eens rokerige 
omgevingen buiten het eigen huis in bijzijn van het jongste kind te hebben bezocht. 
 

2.3.3.2 Beschrijving kennis 
Om inzicht te krijgen in het kennisniveau van ouders is voor elk van de hoofdonderwerpen 
voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood in de vragenlijst een aantal stellingen 
opgenomen waarop de ouders met ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘weet niet’ konden antwoorden. In tabel 
2.8 staat per stelling weergegeven hoeveel procent van de ouders deze goed of fout heeft 
beantwoord (op basis van de richtlijnen) of heeft aangegeven het antwoord niet te weten. 
 
Tabel 2.8 Percentage ouders dat kennis stellingen goed, fout of met weet niet hebben beantwoord (n=583) 
Kennis  

 
n 

Goed 
beantwoord 

% 

Fout 
beantwoord 

% 

Weet niet 
 

% 
Voeding     
Kinderen van 11 maanden die gevarieerd eten en 
elke dag buiten komen hebben geen extra vitamine 
D nodig (niet waar) 

580  90,2  7,6  2,2 

Als een kind opvolgmelk drinkt heeft het geen extra 
vitamine D nodig. In opvolgmelk zit namelijk alles al 
in (niet waar) 

581  79,3  16,4  4,3 

Als kinderen geen borstvoeding (meer) krijgen, 
hebben ze tot ze 1 jaar oud zijn elke dag opvolgmelk 
nodig (waar) 

581  92,8  4,6  2,6 

Kinderen kunnen vanaf 6 maanden (half)volle melk 
drinken (niet waar) 

581  82,4  8,8  8,8 

Kinderen van 6 maanden en ouder geef je elke dag 
ook ander eten dan melkvoeding (waar) 

582  98,1  1,9  0 

Kinderen van 11 maanden geef je eten dat 
gepureerd is (niet waar) 

579  74,8  24,2  1,0 

Gebitsverzorging     
Tanden poetsen hoeft niet elke dag bij kinderen van 
11 maanden (niet waar) 

580  94,1  4,5  1,4 

Bij kinderen van 11 maanden maakt het niet uit 
welke soort tandpasta je gebruikt (niet waar) 

582  98,1  0,3  1,5 

Drinken uit een open beker is nog niet nodig voor 
kinderen van 11 maanden (niet waar) 

576  76,2  20,1  3,6 

Om goed in slaap te komen mag je je kindje een 
zuigfles met melk of limonade mee naar bed geven 
(niet waar) 

582  93,1  4,6  2,2 

Veiligheid     
Als je een vaste trap in huis hebt, gebruik je 
traphekjes (waar) 

580  97,1  2,4  0,5 

Medicijnen en schoonmaakmiddelen bewaar je op 
een hoge plek of in een kast met een slot (waar) 

581  98,6  1,4  0,0 

Een vieze smaak van schoonmaakmiddelen of 
medicijnen zorgt ervoor dat een kind het niet eet of 
drinkt, je hoeft ze daarom niet achter slot en grendel 
op te bergen (niet waar) 

583  99,3  0,5  0,2 

Als je een beetje oplet, kun je best hete koffie of 
thee drinken met je kindje op schoot (niet waar) 

582  94,2  5,3  0,5 
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Kennis  

 
n 

Goed 
beantwoord 

% 

Fout 
beantwoord 

% 

Weet niet 
 

% 
Veiligheid     
Kinderen die zelf in bad kunnen zitten kun je even 
alleen laten om iets te pakken (niet waar) 

582  98,1  1,5  0,3 

Kinderen kunnen in een klein laagje water 
verdrinken (waar) 

582  98,3  0,9  0,9 

Wiegendood     
Baby's slapen het veiligst op de rug (waar) 581  82,6  9,8  7,6 
Het is prima om te roken in huis in de buurt van 
kinderen, als je dat maar onder de afzuigkap doet 
(niet waar) 

583  99,0  0,3  0,7 

Een dekbed kan te warm zijn voor baby's (waar) 582  93,1  3,4  3,4 

Het maakt voor kinderen tot 2 jaar niet uit of zij 
onder een dekbed of een laken met deken slapen 
(niet waar) 

582  87,5  4,6  7,9 

 
Bij het hoofdonderwerp voeding is de stelling over kauwbaar voedsel (niet gepureerd) het meest 
vaak niet goed beantwoord. Bijna een kwart van de ouders was het eens met de stelling dat je 
kinderen van 11 maanden gepureerd eten geeft. Daarna werd de stelling over opvolgmelk en 
vitamine D het vaakst fout beantwoord. Zestien procent van de ouders denkt ten onrechte dat 
kinderen die opvolgmelk drinken geen extra vitamine D hoeven te krijgen. Verder weten relatief 
veel ouders niet dat kinderen vanaf 6 maanden nog geen gewone melk kunnen drinken (8%) of 
denken zij ten onrechte dat dit wel kan (8%). 
 
Uit opmerkingen van ouders blijkt dat het nieuwe advies over vitamine D suppletie nog niet 
(goed) bekend is: 
 
“Hoeveelheid te geven vitamine D vind ik lastig door combi flesvoeding en borstvoeding. Ik 
reken altijd even uit hoeveel vitamine D hij heeft gehad en bepaal zo aantal druppels dat hij nog 
krijgt”. 
 
“Krijgt nog geen vitamine D. Krijgt nu nog ongeveer 600 ml. bijvoeding = voldoende vitamine 
D”. 
 
Een aantal ouders zijn van mening dat hun kind al voldoende vitamine D binnenkrijgt en lijken 
extra suppletie niet nodig te vinden: 
 
“Vitamine D vind ik overbodig als de kleine al 600 ml opvolgmelk per dag binnen krijgt”. 
 
“Die vit. D heb ik staan, maar vergeet ik altijd, hij groeit en eet goed komt vaak buiten, krijgt 
opvolgmelk en is nog nooit bij de dokter geweest behalve voor de koemelkallergie. Dus ik hecht 
er niet zoveel waarde aan”. 
 
De kennis van ouders op het gebied van gebitsverzorging is over het algemeen goed, met 
uitzondering van het drinken uit een open beker. Een vijfde van de ouders denkt dat het drinken 
uit een open beker voor kinderen van 11 maanden nog niet nodig is. 
 
De kennis van ouders ten aanzien van veiligheid in huis is over het algemeen goed. Toch meent 
nog 5% dat er best hete dranken met het kind op schoot kunnen worden gedronken, als men 
maar goed oplet. 
 
Bij het onderwerp wiegendood blijkt dat 10% van de ouders niet weten dat een baby het veiligst 
op de rug slaapt. Verder heeft 8% bij deze stelling aangegeven het antwoord niet te weten. Ook 
relatief veel ouders weten het antwoord niet op de stelling over het gebruik van een dekbed bij 
kinderen tot 2 jaar (8%) of beantwoorden deze fout (5%). 
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2.3.3.3 Beschrijving persoonlijke effectiviteit 
De persoonlijke effectiviteit van ouders voor de hoofdonderwerpen is gemeten door ouders voor 
een aantal items te vragen hoe moeilijk of makkelijk zij het vinden om het gewenste gedrag uit 
te voeren. In tabel 2.9 staan de resultaten weergegeven. Hierbij zijn de antwoordcategorieën 
‘heel moeilijk’ en ‘moeilijk’ samengenomen, evenals de antwoordcategorieën ‘gemakkelijk’ en 
‘heel gemakkelijk’.  
 
Tabel 2.9 Percentage ouders dat het (heel) moeilijk, soms moeilijk, soms gemakkelijk of (heel) 
gemakkelijk vindt om gewenst gedrag uit te voeren (n=583) 
Persoonlijke effectiviteit  

 
 
 

n 

(Heel) 
moeilijk 

 
 

% 

Soms 
moeilijk, 

soms 
gemakkelijk 

% 

(Heel) 
gemakkelijk 

 
 

% 
Voeding     
Elke dag vitamine D aan mijn kind geven vind ik... 577  7,3  12,5  80,2 
Elke dag opvolgmelk geven aan mijn kind vind ik... 568  1,9  1,4  96,7 
Elke dag bijvoeding geven aan mijn kind vind ik... 579  0  3,6  96,4 
Elke dag kauwbaar eten geven aan mijn kind vind ik... 578  1,5  7,3  91,2 
Gebitsverzorging     

Elke dag de tanden van mijn kind poetsen met tandpasta 
met fluoride vind ik... 

563 
 9,6  22,0  68,3 

Mijn kind laten drinken uit een open beker vind ik... 571  23,9  37,7  38,5 
Mijn kind geen zuigfles met zoete inhoud in bed, box of 
wandelwagen geven vind ik... 

574 
 6,1  9,6  84,3 

Veiligheid     
Ik vind het altijd dicht doen van het traphekje op de 
verdieping waar mijn kind op dat moment is..  * 

417 
 0,4  5,3  94,2 

Medicijnen bewaren in een kast met kindveilig slot of op 
een plek hoger dan 1.50 m. vind ik... 

582 
 2,2  4,6  93,2 

Schoonmaakmiddelen opbergen in een kast met kindveilig 
slot of op een plek hoger dan 1.50 m. vind ik... 

582 
 4,2  8,1  87,8 

Nooit hete dranken drinken terwijl ik een kind op schoot 
heb vind ik... 

581 
 3,9  17,4  78,6 

De hele tijd bij mijn kind blijven dat in bad zit vind ik... 583  1,2  6,3  92,5 
Wiegendood     

Mijn kind altijd op de rug in bed leggen vind ik... 580  7,7  6,4  85,9 
Ervoor zorgen dat er nooit gerookt wordt in de buurt van 
mijn kind vind ik... 

583 
 3,4  15,4  81,2 

Geen dekbed gebruiken voor mijn kind vind ik... 
 

578 
 1,8  4,2  94,1 

*Niet gesteld aan ouders die hebben aangegeven geen trap of traphekjes in huis te hebben. 
 
 
De meeste ouders (80% tot 97%) denken dat ze goed in staat zijn om hun kind elke dag 
vitamine D, opvolgmelk, bijvoeding en kauwbaar eten te geven. Elke dag vitamine D geven 
wordt bij de voedingsitems het minst vaak als (heel) gemakkelijk beoordeeld. Een op de vijf 
ouders vindt dit (heel) moeilijk of soms moeilijk en soms gemakkelijk. 
 
“Vitamine D: ik moet het echt in het zicht zetten, anders vergeet ik het”. 
 
“Ik heb geen goed ritme gevonden voor het geven van vitamine D waardoor ik het vergeet te 
geven”. 
 
Uit onderzoek van De Nooijer e.a. (2010) blijkt dat de kans dat ouders hun kinderen elke dag 
vitamine D geven toeneemt als zij dat op een vaste tijd doen of er een gewoonte van hebben 
gemaakt.  
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De items bij gebitsverzorging vinden ouders duidelijk een stuk lastiger uitvoerbaar. Het kind 
laten drinken uit een open beker vindt bijna een kwart van de ouders (heel) moeilijk en bijna 
vier op de tien soms moeilijk, soms gemakkelijk. Ook elke dag tandenpoetsen vindt een relatief 
grote groep ouders (heel) moeilijk (10%) of soms moeilijk en soms gemakkelijk (22%). 
 
“Het tandenpoetsen zit nog onvoldoende in de routine en wordt dus nog wel eens vergeten!”. 
 
“Ze vindt tandenpoetsen maar niks. Wat ik ook probeer”. 
 
Ruim één op de vijf ouders vindt het (heel) moeilijk of soms moeilijk en soms gemakkelijk om 
nooit hete dranken te drinken met hun kind op schoot. Ook schoonmaakmiddelen op een veilige 
manier opbergen vinden relatief veel ouders nog niet altijd (heel) gemakkelijk (12%). 
 
Er voor zorgen dat er niet gerookt wordt in de buurt van hun kind vindt 3% van de ouders 
(heel) moeilijk en 15% vindt dat soms moeilijk, soms gemakkelijk. 
Uit de opmerkingen van ouders (n=29) blijkt dat het vooral buitenshuis of op bezoek bij 
anderen lastig is om dit te voorkomen.  
 
“Als ik op visite ben bij mensen die roken, vind ik het moeilijk om te vragen dat niet te doen”. 
 
“Buitenshuis heb je er niet altijd invloed op”. 
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2.3.4 Verschillen in gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit naar achtergrond-
kenmerken en groepen met en zonder risico-indicatie 
 

2.3.4.1 Verschillen in gedrag naar achtergrondkenmerken en groepen met en zonder 
risico-indicatie 
In tabel 2.10 staan de gemiddelde indexscores en het percentage respondenten met een lage 
indexscore voor gedrag (gedefinieerd op basis van het 25ste percentiel afkappunt) weergegeven 
voor de vier hoofdonderwerpen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde indexscores voor voeding en 
wiegendood wat hoger liggen dan die voor gebitsverzorging en veiligheid.  
 
Tabel 2.10 Gemiddelde indexscores en percentage respondenten met lage gemiddelde indexscores 
  Gemiddelde score op index 

(hoge score is vaker 
gewenst gedrag (volgens 
richtlijn)) 

Lage gemiddelde score op 
index  (minder vaak 
gewenst gedrag (volgens 
richtlijn)) 

n Gemiddelde (SD)     Range %     (afkappunt 25ste perc) 
Index voeding  
4 items (1-5) 

581 4,7             (0,40)       3,3-5,0  28,1           (≤ 4,5) 

Index gebitsverzorging 
3 items (2 (1-5), 1 (1-4)) 

582 3,4             (0,78)       1,0-4,7  25,1           (≤ 2,7) 

Index veiligheid  
5 items (1-5) 

581 4,4             (0,57)       2,2-5,0  26,7           (≤ 4,0) 

Index wiegendood 
3 items (1-5) 

580 4,7             (0,48)       2,7-5,0  40,0           (≤ 4,7) 
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Preventief gedrag m.b.t. voeding 
Ouders waarvan het kind een niet-Westerse etniciteit heeft, hebben vaker een lage indexscore 
voor voedingsgedrag (OR 1.92; 95% BTBH-I 1.04-3.57) dan ouders waarvan het kind een 
Westerse etniciteit heeft (p <0.05) (tabel 2.11). Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, positie kind en leeftijd moeder) is de associatie niet 
meer statistisch significant. Na correctie voor ook de determinanten van gedrag, kennis en 
persoonlijke effectiviteit, is er geen afzonderlijk effect meer van etniciteit waar te nemen.  
 
Uit tabel 2.16 blijkt dat er een sterke associatie is tussen etniciteit en kennis met betrekking tot 
voeding. Het effect van etniciteit op preventief gedrag met betrekking tot voeding lijkt vooral 
verklaard te worden door een lagere kennis van ouders met een niet-Westerse herkomst. 
Uit het onderzoek van Van der Linden-Kuiper et al. in 1999 kwam naar voren dat kinderen van 
Europese moeders statistisch significant vaker de aanbevolen vitamine D suppletie kregen dan 
kinderen met een niet-Europese moeder.  
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage indexscore voor 
gedrag m.b.t. voeding tussen ouders met een hoge of lage opleiding. Het voedingsgedrag van 
ouders met een hoge, gemiddelde of lage opleiding is vergelijkbaar. Ook de leeftijd van de 
moeder is niet geassocieerd met zich minder houden aan de richtlijnen voor voeding. Deze 
resultaten zijn in lijn met een studie van De Nooijer et al (2010), waarbij geen verband werd 
gevonden tussen vitamine D suppletie en  het opleidingsniveau van de ouders. De Nooijer et al 
(2010) vonden wel dat eerstgeborenen vaker adequate vitamine D suppletie kregen dan niet-
eerst geborenen. In onze studie wordt geen statistisch significante associatie gevonden tussen 
de positie van het kind in het gezin en de indexscore voor voedingsgedrag. De richting van de 
oddsratio wijst wel op een ongunstiger score bij ouders met meerdere kinderen ten opzichte van 
ouders met een eerste kind.  
Er is geen verschil tussen ouders die een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 
6 en 11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.11 is verder te zien dat de scores voor kennis en persoonlijke effectiviteit significant 
geassocieerd zijn met de indexscore voor voedingsgedrag (beide p<0.001). Ouders die meer 
kennisvragen goed beantwoord hebben, hebben minder vaak een lage indexscore op 
voedingsgedrag dan ouders die minder kennisvragen goed beantwoord hebben (OR 0.47; 95% 
BTBH-I 0.38-0.58). Ouders die een hogere score hebben op persoonlijke effectiviteit,  hebben 
minder vaak een lage indexscore op voedingsgedrag dan ouders die een lagere score hebben op 
persoonlijke effectiviteit (OR 0.23; 95% BTBH-I 0.16-0.33). Ook in het multivariate model met 
correctie voor achtergrondkenmerken blijven deze associaties bestaan. 
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Tabel 2.11: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage indexscore voor preventief voedingsgedrag als 
afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk 
(univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Voeding, lage indexscore gedrag 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  0.85  (0.40-1.79) 0.85  (0.39-1.85) 0.87  (0.40-1.89) 0.88  (0.37-2.09) 
    Havo, vwo, mbo  1.07  (0.70-1.65) 1.05  (0.67-1.64) 1.07  (0.68-1.69) 0.91  (0.55-1.51) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  1.92  (1.04-3.57)* 1.69  (0.88-3.28) 1.63  (0.83-3.20) 1.14  (0.55-2.39) 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Niet eerste kind  1.33  (0.92-1.91) 1.31  (0.89-1.93) 1.34  (0.90-1.98) 1.38  (0.89-2.14) 
      Eerste kind  1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  0.96  (0.65-1.44) 1.01  (0.65-1.57) 1.05  (0.67-1.64) 1.04  (0.63-1.72) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  0.88 (0.60-1.30)  0.88 (0.59-1.31)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (2-6)  0.47 (0.38-0.58)***   0.47 (0.37-0.60)*** 
Persoonlijke effectiviteit (3-5)  0.23 (0.16-0.33)***   0.22 (0.15-0.33)*** 
      
Nagelkerke R2   0.012 0.013 0.265 
      
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Preventief gedrag m.b.t. gebitsverzorging 
Geen van de achtergrondkenmerken in onze studie is statistisch significant geassocieerd met de 
indexscore voor preventief gedrag m.b.t. gebitsverzorging (tabel 2.12). In een review studie 
van Reisine et al (2001) kwam wel een duidelijke relatie naar voren tussen sociaal-economische 
status en het voorkomen van cariës bij kinderen onder de 6 jaar.  
In een studie van Wigen et al (2010) kwamen niet-Westerse kinderen met laag opgeleide 
ouders als risicogroep naar voren en uit een studie van Skeie et al (2006) kwam een duidelijk 
verschil in cariës gerelateerd gedrag van ouders tussen immigranten en Westerse autochtone 
kinderen naar voren. Deze bevindingen sluiten wel aan bij de richting van de oddsratio’s die in 
ons onderzoek gevonden worden voor opleidingsniveau van ouders en etniciteit versus de 
indexscore voor preventief gedrag met betrekking tot gebitsverzorging: ouders met een lagere 
opleiding hebben vaker een ongunstige indexscore dan hoog opgeleide ouders en niet-Westerse 
ouders vaker dan Westerse ouders. 
Het maakt niet uit voor de indexscore of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben 
gehad tussen 6 en 11 maanden of niet. 
 
Uit tabel 2.12 blijkt dat de scores voor kennis en persoonlijke effectiviteit geassocieerd zijn met 
de indexscore voor preventief gedrag m.b.t. gebitsverzorging (beide p<0.001). Ouders die meer 
kennisvragen goed beantwoord hebben, hebben minder vaak een lage indexscore op gedrag 
m.b.t. gebitsverzorging dan ouders die minder kennisvragen goed beantwoord hebben (OR 
0.42; 95% BTBH-I 0.31-0.56). Ouders die een hogere score hebben op persoonlijke effectiviteit,  
hebben minder vaak een lage indexscore op gedrag m.b.t. gebitsverzorging dan ouders die een 
lagere score hebben op persoonlijke effectiviteit (OR 0.40; BTBH-I 0.30-0.53). Ook in ander 
onderzoek komt naar voren dat kennis en persoonlijke effectiviteit m.b.t. gebitsverzorging van 
ouders geassocieerd is met poetsgedrag bij jonge kinderen (Finlayson et al, 2007, Buunk-
Werkhoven et al, 2011, Van den Branden et al, 2013). 
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Tabel 2.12: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage indexscore voor preventief gedrag m.b.t. 
gebitsverzorging als afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke 
factoren, afzonderlijk (univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Gebitsverzorging, lage indexscore gedrag 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  1.43  (0.70-2.92) 1.47 (0.70-3.07) 1.56 (0.74-3.27) 1.52 (0.68-3.42) 
    Havo, vwo, mbo  1.51  (0.98-2.33) 1.46 (0.93-2.30) 1.46 (0.93-2.31) 1.28 (0.79-2.09) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  1.66  (0.88-3.15) 1.30 (0.65-2.61) 1.10 (0.53-2.30) 0.86 (0.39-1.90) 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.26 (0.86-1.83) 1.20 (0.80-1.79) 1.21 (0.81-1.82) 1.12 (0.73-1.71) 
      Niet eerste kind   1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.31  (0.87-1.96) 1.12 (0.72-1.75) 1.14 (0.73-1.79) 0.98 (0.60-1.58) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  0.91 (0.61-1.36)  0.84 (0.55-1.26)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (1-4)  0.42 (0.31-0.56)***   0.48 (0.35-0.67)*** 
Persoonlijke effectiviteit (2-5)  0.40 (0.30-0.53)***   0.46 (0.34-0.62)*** 
      
Nagelkerke R2   0.016 0.017 0.159 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Preventief gedrag m.b.t. veiligheid 
Hoog opgeleide ouders (HBO of universitair) hebben vaker een lage indexscore voor 
veiligheidsgedrag (OR 4.03; 95% BTBH-I 1.41-11.56) dan lager opgeleide ouders (p <0.01) (zie 
tabel 2.13). Na correctie voor achtergrondkenmerken blijft deze associatie bestaan. Uit 
onderzoek naar preventief veiligheidsgedrag van ouders van Van Beelen et al. (2013) blijken 
hoger opgeleide ouders eveneens vaker onvoldoende preventieve veiligheidsmaatregelen 
(adequaat gebruik traphekjes en opbergen medicijnen en schoonmaakmiddelen) toe te passen 
dan lager opgeleide ouders. 
 
Ouders met een eerste kind hebben vaker een lage indexscore voor veiligheidsgedrag (OR 1.92 
95% BTBH-I 1.32-2.79) dan ouders met meerdere kinderen (p <0.01) (tabel 2.13). Ook na 
correctie voor achtergrondkenmerken blijft de associatie bestaan. Ook uit onderzoek naar 
preventief veiligheidsgedrag van ouders van Van Beelen et al. (2013) blijken ouders met een 
eerste kind vaker niet goed voorbereid te zijn op de veiligheid van hun kind (gebruik traphekjes 
en opbergen medicijnen en schoonmaakmiddelen).  
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage indexscore voor 
gedrag m.b.t. veiligheid tussen ouders met een kindje met een Westerse of niet-Westerse 
etniciteit. Ook de leeftijd van de moeder is niet geassocieerd met de score voor 
veiligheidsgedrag.  
Verder maakt het voor het veiligheidsgedrag van ouders niet uit of ouders tussen 6 en 11 
maanden een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad of niet.  
Uit de studie van Van Beelen et al (2013) kwam naar voren dat niet-Westerse moeders vaker 
schoonmaakmiddelen niet veilig opborgen dan moeders met een Nederlandse herkomst, maar 
was er geen verschil tussen verschillende etnische groepen ten aanzien van het veilig opbergen 
van medicijnen. 
 
In tabel 2.13 is verder te zien dat de scores voor kennis en persoonlijke effectiviteit significant 
geassocieerd zijn met de indexscore voor veiligheidsgedrag (beide p<0.001). Ouders die meer 
kennisvragen goed beantwoord hebben, hebben minder vaak een lage indexscore op 
veiligheidsgedrag dan ouders die minder kennisvragen goed beantwoord hebben (OR 0.26; 95% 
BTBH-I 0.17-0.41). Ouders die een hogere score hebben op persoonlijke effectiviteit,  hebben 
minder vaak een lage indexscore op veiligheidsgedrag dan ouders die een lagere score hebben 
op persoonlijke effectiviteit (OR 0.21; 95% BTBH-I 0.15-0.30). Ook in het multivariate model 
met achtergrondkenmerken blijven deze associaties bestaan. Ook in de studie van Van Beelen 
et al (2013) kwam persoonlijke effectiviteit als een belangrijke variabele naar voren voor het 
veiligheidsgedrag van ouders. 
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Tabel 2.13: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage indexscore voor preventief gedrag m.b.t. veiligheid 
als afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, 
afzonderlijk (univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Veiligheid, lage indexscore gedrag 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Hbo, universitair  4.03  (1.41-11.56)** 3.78 (1.29-11.06)* 3.67 (1.25-10.75)* 2.44 (0.77-7.72) 
    Havo, vwo, mbo  2.47  (0.81-7.51) 2.34 (0.76-7.20) 2.20 (0.71-6.79) 2.12 (0.64-7.06) 

    Geen, bao, lbo, mavo  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Westers  1.55  (0.73-3.28) 1.55 (0.68-3.49) 1.72 (0.73-4.06) 1.64 (0.66-4.07) 
     Niet-Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.92 (1.32-2.79)** 1.92 (1.29-2.86)** 1.81 (1.21-2.70)* 2.14 (1.37-3.35)** 
      Niet eerste kind   1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.08 (0,72-1.62) 1.03 (0.66-1.61) 1.09 (0.70-1.71) 1.13 (0.69-1.86) 
      30 jaar of ouder   1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      
Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.21 (0.82-1.78)  1.13 (0.76-1.68)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (2-6)  0.26 (0.17-0.41)***   0.28 (0.16-0.47)*** 
Persoonlijke effectiviteit (2-5)  0.21 (0.15-0.30)***   0.23 (0.16-0.34)*** 
      
Nagelkerke R2   0.060 0.059 0.297 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Preventief gedrag m.b.t. wiegendood 
Laag opgeleide ouders (geen, bao, lbo, mavo) hebben vaker een lage indexscore voor preventief 
gedrag m.b.t. wiegendood (OR 3.23; 95% BTBH-I 1.64-6.38) dan hoog opgeleide ouders (HBO 
of universitair) (p <0.01) (zie tabel 2.14). Na correctie voor achtergrondkenmerken blijft deze 
associatie bestaan. Ook uit ander onderzoek ( L’Hoir et al, 2013, Ruys et al, 2007) komt naar 
voren dat lager opgeleide ouders meer risicogedrag en minder beschermend gedrag m.b.t. 
wiegendood tonen dan hoog opgeleide ouders. 
 
Ouders waarvan het kind een niet-Westerse etniciteit heeft, hebben vaker een lage indexscore 
voor preventief gedrag m.b.t. wiegendood (OR 3.98; 95% BTBH-I 2.08-7.61) dan ouders 
waarvan het kind een Westerse etniciteit heeft (p <0.001) (tabel 2.14). Na correctie voor 
achtergrondkenmerken blijft deze associatie bestaan. Ook uit ander onderzoek ( L’Hoir et al, 
2013, Ruys et al, 2007) komt naar voren dat in ouders met een niet-Westerse achtergrond een 
kwetsbare groep vormen. 
  
Jonge moeders (< 30 jaar) hebben vaker een lage indexscore voor preventief gedrag m.b.t. 
wiegendood (OR 1.52; 95% BTBH-I 1.06-2.18) dan oudere moeders (p < 0.05) (tabel 2.14). Na 
correctie voor achtergrondkenmerken wordt deze associatie zwakker en is niet meer statistisch 
significant. Uit ander onderzoek (De Jonge et al, 2002) komen jonge moeders als risicogroep 
naar voren. 
 
Er is geen statistisch significante associatie gevonden in ons onderzoek tussen de positie van 
het kind en het hebben van een lage indexscore voor gedrag m.b.t. wiegendood. Uit ander 
onderzoek komt dit verband wel naar voren: ouders met meerdere kinderen vertonen vaker 
risicovol gedrag met betrekking tot wiegendood dan ouders met een eerste kind. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat hoewel ouders met meerdere kinderen meer kennis lijken te hebben en 
een hogere persoonlijke effectiviteit, zij toch vaker risicogedrag vertonen omdat zij mogelijk bij 
een tweede en volgend kind geneigd zijn meer risico’s te nemen of door een drukker 
huishouden de veiligheidsadviezen minder strikt opvolgen (De Jonge et al, 2002, De Jonge et al, 
2005, L’Hoir et al 2013). 
 
Er is geen verschil in preventief gedrag m.b.t. wiegendood tussen ouders die een 
indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.14 is verder te zien dat de scores voor kennis en persoonlijke effectiviteit significant 
geassocieerd zijn met de indexscore voor  preventief gedrag m.b.t. wiegendood (beide 
p<0.001). Ouders die meer kennisvragen goed beantwoord hebben, hebben minder vaak een 
lage indexscore op preventief gedrag m.b.t. wiegendood dan ouders die minder kennisvragen 
goed beantwoord hebben (OR 0.53; 95% BTBH-I 0.41-0.69). Ouders die een hogere score 
hebben op persoonlijke effectiviteit,  hebben minder vaak een lage indexscore op preventief 
gedrag m.b.t. wiegendood dan ouders die een lagere score hebben op persoonlijke effectiviteit 
(OR 0.17 ; 95% BTBH-I 0.12-0.23). Ook in het multivariate model met achtergrondkenmerken 
blijven deze associaties statistisch significant. 
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Tabel 2.14: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage indexscore voor preventief gedrag m.b.t. 
wiegendood als afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke 
factoren, afzonderlijk (univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Wiegendood, lage indexscore gedrag 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  3.23  (1.64-6.38)** 3.26 (1.56-6.79)** 3.14 (1.50-6.58)** 2.54 (1.09-5.94)* 
    Havo, vwo, mbo  1.27  (0.85-1.89) 1.16 (0.76-1.76) 1.13 (0.74-1.72) 1.04 (0.64-1.68) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  3.98  (2.08-7.61)*** 3.96 (1.96-7.98)*** 3.67 (1.80-7.45)*** 3.57 (1.61-7.88)** 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Niet eerste kind  1.08 (0.78-1.51) 1.17 (0.81-1.68) 1.18 (0.82-1.71) 1.43 (0.94-2.16) 
      Eerste kind  1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.52  (1.06-2.18)* 1.39 (0.92-2.09) 1.41 (0.94-2.13) 1.37 (0.86-2.18) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.22 (0.86-1.74)  1.15 (0.80-1.66)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (1-4)  0.53 (0.41-0.69)***   0.66 (0.49-0.89)** 
Persoonlijke effectiviteit (2-5)  0.17 (0.12-0.23)***   0.18 (0.12-0.25)*** 
      
Nagelkerke R2   0.081 0.078 0.333 
      
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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2.3.4.2 Verschillen in kennis naar achtergrondkenmerken en groepen met en zonder 
risico-indicatie 
In tabel 2.15 staan de gemiddelde indexscores en het percentage respondenten met een lage 
indexscore voor kennis (gedefinieerd op basis van het 25ste percentiel afkappunt) weergegeven 
voor de vier hoofdonderwerpen.  
 
Tabel 2.15: Gemiddelde indexscores en percentage respondenten met lage gemiddelde indexscores voor 
kennis 
  Gemiddelde score op 

index (hoge score is 
meer kennisvragen goed) 
 

Lage gemiddelde score op 
index  (minder goede 
kennis) 

n Gemiddelde (SD) Range  %    (afkappunt 25ste perc) 
Index kennis voeding  
6 items  582 5,2               (0,90)   2-6 57,7        (≤ 5) 

Index kennis gebitsverzorging 
4 items  

582 3,6               (0,62)   1-4 33,0        (≤ 3) 

Index kennis veiligheid 
6 items 

583 5,8               (0,44)   2-6 13,4        (≤ 5) 

Index kennis wiegendood 
4 items 

582 3,6               (0,67)   1-4 29,4        (≤ 3) 

 
 
Kennis m.b.t. voeding 
Ouders waarvan het kind een niet-Westerse etniciteit heeft, hebben vaker een lage score op de 
kennisindex voor voeding (OR 3.81; 95% BTBH-I 1.74-8.31) dan ouders waarvan het kind een 
Westerse etniciteit heeft (p <0.01) (tabel 2.16).  
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage kennisscore voor 
voeding tussen ouders met een hoge of lage opleiding. Wel lijken de oddsratio’s voor 
opleidingsniveau versus de kennisscore er op te wijzen dat laag opgeleide ouders vaker een lage 
kennisscore hebben m.b.t. voeding dan gemiddeld en hoog opgeleide ouders. 
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage kennisscore voor 
voeding tussen ouders met een eerste kind of niet eerste kind of de leeftijd van de moeder.  
Ook maakt het niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 
11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.16 is verder te zien dat de score voor persoonlijke effectiviteit significant geassocieerd 
is met de kennisscore voor voeding (p<0.01).  
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Tabel 2.16: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage kennisscore voeding als afhankelijke variabele en 
de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk (univariaat) en 
gezamenlijk (multivariaat) 
 Voeding, lage kennisscore 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  1.82 (0.90-3.66) 1.52 (0.74-3.16) 1.45 (0.70-3.03) 1.58 (0.76-3.28) 
    Havo, vwo, mbo  0.94 (0.63-1.39) 0.91 (0.60-1.37) 0.91 (0.60-1.37) 0.88 (0.58-1.33) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  3.81 (1.74-8.31)** 3.89 (1.69-8.96)*** 3.58 (1.55-8.28)** 3.68 (1.59-8.52)** 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Niet eerste kind  1.03 (0.74-1.43) 1.01 (0.71-1.43) 1.01 (0.71-1.44) 1.03 (0.72-1.46) 
      Eerste kind  1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.14 (0.79-1.64) 1.03 (0.69-1.55) 1.01 (0.67-1.51) 1.04 (0.70-1.56) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.25 (0.88-1.78)  1.21 (0.84-1.73)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Persoonlijke effectiviteit (3-5)  0.69 (0.49-0.96)**   0.67 (0.47-0.96)* 
      
Nagelkerke R2   0.036 0.034 0.047 
      
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Kennis m.b.t. gebitsverzorging 
Laag opgeleide ouders (OR 3.22; 95% BTBH-I 1.67-6.19, p < 0.001) en gemiddeld opgeleide 
ouders (OR 1.53; 95% BTBH-I 1.01-2.30, p < 0.05) hebben vaker een lage score op de 
kennisindex voor gebitsverzorging dan hoog opgeleide ouders. Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is de associatie met gemiddeld opgeleide ouders niet meer statistisch 
significant. 
 
Ouders waarvan het kind een niet-Westerse etniciteit heeft, hebben vaker een lage score op de 
kennisindex voor gebitsverzorging (OR 3.93; 95% BTBH-I 2.10-7.35) dan ouders waarvan het 
kind een Westerse etniciteit heeft (p <0.001) (tabel 2.17).  
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage kennisscore voor 
voeding tussen ouders met een eerste kind of niet eerste kind of de leeftijd van de moeder.  
Ook maakt het niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 
11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.17 is verder te zien dat de score voor persoonlijke effectiviteit significant geassocieerd 
is met de kennisscore voor gebitsverzorging (p<0.001).  
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Tabel 2.17: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage kennisscore gebitsverzorging als afhankelijke 
variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk (univariaat) 
en gezamenlijk (multivariaat) 
 Gebit, lage kennisscore 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  3.22 (1.67-6.19)*** 3.01 (1.51-6.00)** 2.83 (1.41-5.68)** 3.31 (1.61-6.80)** 
    Havo, vwo, mbo  1.53 (1.01-2.30)* 1.43 (0.93-2.19) 1.36 (0.88-2.10) 1.32 (0.85-2.06) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  3.93 (2.10-7.35)*** 3.12 91.62-6.01)** 2.84 (1.46-5.53)** 3.24 (1.66-6.32)** 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  0.93 (0.66-1.32) 0.98 (0.68-1.44) 0.94 (0.64-1.37) 0.94 (0.64-1.39) 
      Niet eerste kind   1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.21 (0.83-1.77) 1.02 (0.67-1.57) 1.04 (0.68-1.59) 1.01 (0.65-1.56) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.10 (0.76-1.58)  1.07 (0.73-1.57)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Persoonlijke effectiviteit (2-5)  0.60 (0.47-0.77)***   0.58 (0.45-0.76)*** 
      
Nagelkerke R2   0.062 0.054 0.101 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Kennis m.b.t. veiligheid 
Ouders waarvan het kind een niet-Westerse etniciteit heeft, weten minder van veiligheid (OR 
2.44; 95% BTBH-I 1.20-4.93) dan ouders waarvan het kind een Westerse etniciteit heeft (p 
<0.05 (zie tabel 2.18). Na correctie voor de overige achtergrondkenmerken is deze associatie 
niet meer statistisch significant.  
 
De kennisscores op het gebied van veiligheid verschillen niet tussen ouders met een lagere of 
hogere opleiding, ouders met een eerste kind of niet eerste kind of jonge en wat oudere 
moeders.  
 
Ouders die een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 11 maanden hebben 
vaker een lage kennisscore m.b.t. veiligheid dan ouders die niet voor een indicatieconsult op het 
consultatiebureau zijn geweest in die periode. Na correctie voor achtergrondkenmerken is deze 
associatie niet meer statistisch significant. 
 
In tabel 2.18 is verder te zien dat de score voor persoonlijke effectiviteit significant geassocieerd 
is met de kennisscore voor veiligheid (p<0.001). Een hogere persoonlijke effectiviteit met 
betrekking tot veiligheid hangt samen met een hogere kennis van veilig gedrag. 
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Tabel 2.18: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage kennisscore veiligheid als afhankelijke variabele en 
de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk (univariaat) en 
gezamenlijk (multivariaat) 
 Veiligheid, lage kennisscore 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Hbo, universitair  1.12 (0.42-2.97) 1.12 (0.41-3.07) 1.05 (0.38-2.88) 0.66 (0.21-2.03) 
    Havo, vwo, mbo  0.97 (0.33-2.83) 0.84 90.28-2.50) 0.80 (0.27-2.40) 0.74 (0.26-2.10) 

    Geen, bao, lbo, mavo  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet-Westers  2.44 (1.20-4.93)* 1.69 (0.74-3.84) 1.44 (0.60-3.42) 1.50 (0.61-3.70) 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.09 (0.67-1.75) 1.07 (0.64-1.80) 1.01 (0.59-1.70) 1.10 (0.65-1.88) 
      Niet eerste kind   1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.07 (0.63-1.81) 1.09 (0.61-1.95) 1.10 (0.61-1.98) 1.19 (0.65-2.16) 
      30 jaar of ouder   1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.81 (1.11-2.94)*  1.65 (0.99-2.74)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Persoonlijke effectiviteit (2-5)  0.40 (0.27-0.58)***   0.36 (0.24-0.53)*** 
      
Nagelkerke R2   0.008 0.017 0.091 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Kennis m.b.t. wiegendood 
Ouders van niet-Westerse kinderen weten minder van maatregelen om wiegendood te 
voorkomen dan ouders van Westerse kinderen (OR 3.50; 95% BTBH-I 1.89-6.46) (p <0.001 
(zie tabel 2.19).  
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage kennisscore voor 
wiegendood tussen ouders met een lagere of hogere opleiding, ouders met een eerste kind of 
niet eerste kind of de leeftijd van de moeder.  
Ook maakt het niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 
11 maanden of niet. 
 
Uit tabel 2.19 blijkt dat de score voor persoonlijke effectiviteit significant geassocieerd is met de 
kennisscore voor wiegendood (p<0.01).  
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Tabel 2.19: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage kennisscore wiegendood als afhankelijke variabele 
en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk (univariaat) en 
gezamenlijk (multivariaat) 
 Wiegendood, lage kennisscore 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  1.45 (0.73-2.87) 1.51 (0.73-3.10) 1.39 (0.67-2.91) 1.33 (0.64-2.78) 
    Havo, vwo, mbo  1.39 (0.91-2.11) 1.37 (0.88-2.12) 1.32 (0.85-2.06) 1.37 (0.88-2.13) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  3.50 (1.89-6.46)*** 3.14 (1.65-5.99)*** 2.96 91.53-5.72)** 3.03 (1.58-5.80)** 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.34 (0.94-1.92) 1.37 (0.93-2.01) 1.35 (0.91-1.99) 1.33 (0.90-1.96) 
      Niet-eerste kind  1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.20 (0.81-1.77) 0.93 (0.60-1.43) 0.95 (0.61-1.47) 0.91 (0.59-1.41) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.02 (0.70-1.49)  0.87 (0.59-1.30)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Persoonlijke effectiviteit (2-5)  0.61 (0.46-0.81)**   0.65 (0.48-0.87)** 
      
Nagelkerke R2   0.044 0.038 0.065 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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2.3.4.3 Verschillen in persoonlijke effectiviteit naar achtergrondkenmerken en 
groepen met en zonder risico-indicatie 
In tabel 2.20 staan de gemiddelde indexscores en het percentage respondenten met een lage 
indexscore voor persoonlijke effectiviteit (gedefinieerd op basis van het 25ste percentiel 
afkappunt) weergegeven voor de vier hoofdonderwerpen.  
 
Tabel 2.20: Gemiddelde indexscores en percentage respondenten met lage gemiddelde indexscores voor 
persoonlijke effectiviteit 
  Gemiddelde score op index 

(hoge score is hogere 
persoonlijke effectiviteit) 
 

Lage gemiddelde score op 
index  (lage persoonlijke 
effectiviteit) 

n Gemiddelde (SD) Range  %   (afkappunt 25ste perc) 
Index persoonlijke effectiviteit 
voeding  
4 items (1-5) 

580 4,6               (0,46)  3,0-5,0 29,5        (≤ 4,25) 

Index persoonlijke effectiviteit 
gebitsverzorging 
3 items (1-5) 

575 3,9               (0,69)  1,7-5,0 26,4        (≤ 3,34) 

Index persoonlijke effectiviteit 
veiligheid 
5 items (1-5) 

580 4,5               (0,55)  1,6-5,0 26,7        (≤ 4,00) 

Index persoonlijke effectiviteit 
wiegendood 
3 items (1-5) 

581 4,5               (0,56)  2,3-5,0 27,2        (≤ 4,00) 

 
 
Persoonlijke effectiviteit m.b.t. voeding 
Ouders met een gemiddeld hoge opleiding (havo, vwo, mbo) hebben vaker een lage 
persoonlijke effectiviteitsscore voor voeding (OR 1.57; 95% BTBH-I 1.04-2.37) dan ouders met 
een hoge opleiding (hbo, universitair) (p < 0.05). Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is dit verband niet meer statistisch significant. 
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage persoonlijke 
effectiviteitsscore voor voeding tussen ouders met kind met een Westerse herkomst en ouders 
met een kind met een niet-Westerse herkomst, ouders met een eerste kind of niet eerste kind 
of de leeftijd van de moeder.  
Ook maakt het niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 
11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.21 is verder te zien dat de score voor kennis significant geassocieerd is met de 
persoonlijke effectiviteitsscore voor voeding (p<0.05).  
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Tabel 2.21: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage persoonlijke effectiviteit score op voeding als 
afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk 
(univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Voeding, lage persoonlijke effectiviteit score 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  0.86 (0.41-1.82) 0.79 (0.36-1.76) 0.84 (0.38-1.86) 0.78 (0.35-1.74) 
    Havo, vwo, mbo  1.57 (1.04-2.37)* 1.49 (0.97-2.29) 1.51 (0.97-2.33) 1.48 (0.96-2.28) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  1.84 (0.99-3.42) 1.77 (0.92-3.41) 1.74 (0.89-3.41) 1.67 (0.86-3.22) 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Niet eerste kind  0.88 (0.62-1.26) 0.85 (0.58-1.24) 0.87 (0.59-1.28) 0.83 (0.57-1.22) 
      Eerste kind  1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  0.94 (0.63-1.41) 0.84 (0.54-1.30) 0.89 (0.57-1.38) 0.84 (0.54-1.30) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.26 (0.87-1.84)  1.24 (0.84-1.82)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (2-6)  0.81 (0.67-0.98)*   0.81 (0.66-0.98)* 
      
Nagelkerke R2      
   0.019 0.021 0.030 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Persoonlijke effectiviteit  m.b.t. gebitsverzorging 
Ouders met een gemiddeld hoge opleiding (havo, vwo, mbo) hebben vaker een lage 
persoonlijke effectiviteitsscore voor gebitsverzorging (OR 1.84; 95% BTBH-I 1.21-2.82) dan 
ouders met een hoge opleiding (hbo, universitair) (p < 0.01). Ook na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is dit verband statistisch significant. 
 
Ouders waarvan het kind hun eerste kind is, hebben vaker een lage score op de persoonlijke 
effectiviteitsindex voor gebitsverzorging (OR 1.54; 95% BTBH-I 1.06-2.24) dan ouders waarvan 
het kind niet het eerste kind is (p <0.05) (tabel 2.22). Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is dit verband (net) niet meer statistisch significant. 
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage persoonlijke 
effectiviteitsscore voor gebitsverzorging tussen ouders met een Westerse en niet-Westerse 
herkomst of de leeftijd van de moeder.  
Ook maakt het niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 
11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.22 is verder te zien dat de score voor kennis significant geassocieerd is met de 
persoonlijke effectiviteitsscore voor gebitsverzorging (p<0.001).  
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Tabel 2.22: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage persoonlijke effectiviteit score gebitsverzorging als 
afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk 
(univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Gebitsverzorging, lage persoonlijke effectiviteit score 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  0.96 (0.44-2.09) 0.97 (0.43-2.15) 1.03 (0.46-2.31) 0.80 (0.35-1.82) 
    Havo, vwo, mbo  1.84 (1.21-2.82)** 1.72 (1.10-2.67)* 1.68 (1.07-2.63)* 1.61 (1.02-2.53)* 
    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  1.54 (0.81-2.91) 1.24 (0.62-2.48) 1.05 (0.50-2.18) 0.90 (0.43-1.88) 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.54 (1.06-2.24)* 1.47 (0.99-2.19) 1.39 (0.93-2.09) 1.46 (0.98-2.20) 
      Niet eerste kind   1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.41 (0.95-2.10) 1.15 (0.74-1.78) 1.20 (0.77-1.87) 1.14 (0.73-1.78) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.24 (0.84-1.83)  1.18 90.79-1.77)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (1-4)  0.51 (0.39-0.68)***   0.53 (0.39-0.73)*** 
      
Nagelkerke R2   0.032 0.30 0.353 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Persoonlijke effectiviteit  m.b.t. veiligheid 
Ouders met een hoge opleiding hebben vaker een lage persoonlijke effectiviteitsscore voor 
veiligheid (OR 5.80; 95% BTBH-I 1.76-19.16) dan ouders met een lage opleiding (p < 0.01). 
Ook na correctie voor de overige achtergrondkenmerken is dit verband statistisch significant. 
 
Er zijn geen statistisch significante verschillen in het hebben van een lage persoonlijke 
effectiviteitsscore voor veiligheid tussen ouders met een Westerse en niet-Westerse herkomst, 
tussen ouders met een eerste kind en ouders met meerdere kinderen of de leeftijd van de 
moeder.  
Ook maakt het niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 
11 maanden of niet. 
 
In tabel 2.23 is verder te zien dat de score voor kennis significant geassocieerd is met de 
persoonlijke effectiviteitsscore voor veiligheid (p<0.001).  
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Tabel 2.23: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage persoonlijke effectiviteit score veiligheid als 
afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk 
(univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Veiligheid, lage persoonlijke effectiviteit score 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Hbo, universitair  5.80 (1.76-19.16)** 5.13 (1.54-17.13)** 4.95 (1.48-16.55)** 5.83 (1.67-20.38)** 
    Havo, vwo, mbo  2.93 (0.84-10.27) 2.78 (0.79-9.77) 2.73 (0.77-9.64) 3.33 (0.90-12.38) 

    Geen, bao, lbo, mavo  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Westers  1.54 (0.72-3.26) 1.22 (0.56-2.66) 1.35 (0.60-3.07) 1.44 (0.62-3.34) 
     Niet-Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.30 (0.90-1.88) 1.37 (0.92-2.03) 1.36 (0.92-2.03) 1.35 (0.90-2.03) 
      Niet eerste kind   1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  0.76 (0.50-1.16) 0.86 (0.54-1.35) 0.86 (0.55-1.37) 0.85 (0.53-1.36) 
      30 jaar of ouder   1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  1.19 (0.81-1.75)  1.20 (0.81-1.78)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (2-6)  0.38 (0.25-0.58)***   0.27 (0.17-0.44)*** 
      
Nagelkerke R2   0.050 0.052 0.125 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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Persoonlijke effectiviteit  m.b.t. wiegendood 
Ouders met een lage opleiding (geen, bao, lbo, mavo) en ouders met een gemiddeld hoge 
opleiding (havo, vwo, mbo) hebben vaker een lage persoonlijke effectiviteitsscore voor 
wiegendood (resp. OR 2.03; 95% BTBH-I 1.04-3.95 en OR 1.53; 95% BTBH-I 1.00-2.35) dan 
ouders met een hoge opleiding (hbo, universitair) (beide p < 0.05). Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is er echter geen statistisch significant verband meer. 
 
Ouders met een kind met een niet-Westerse herkomst hebben vaker een lage score op de 
persoonlijke effectiviteitsindex voor wiegendood (OR 1.94; 95% BTBH-I 1.05-3.59) dan ouders 
met een kind met een Westerse herkomst (p < 0.05). Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is er echter geen statistisch significant verband meer. 
 
Ouders waarvan het kind hun eerste kind is, hebben vaker een lage score op de persoonlijke 
effectiviteitsindex voor wiegendood (OR 1.46; 95% BTBH-I 1.01-2.11) dan ouders waarvan het 
kind niet het eerste kind is (p <0.05) (tabel 2.24). Na correctie voor de overige 
achtergrondkenmerken is dit verband niet meer statistisch significant. 
 
Jonge moeders (< 30 jaar) hebben vaker een lage score op de persoonlijke effectiviteitsindex 
voor wiegendood (OR 1.57; 95% BTBH-I 1.06-2.31) dan oudere moeders (p < 0.05). Na 
correctie voor de overige achtergrondkenmerken is dit verband niet meer statistisch significant. 
 
Het maakt niet uit of ouders een indicatieconsult voor hun kindje hebben gehad tussen 6 en 11 
maanden of niet. 
 
In tabel 2.24 is verder te zien dat de score voor kennis significant geassocieerd is met de 
persoonlijke effectiviteitsscore voor wiegendood (p<0.001).  
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Tabel 2.24: Oddsratio’s (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen van logistische regressieanalyse met lage persoonlijke effectiviteit score wiegendood als 
afhankelijke variabele en de achtergrondkenmerken, risico indicatie variabele en determinanten van gedrag variabelen als onafhankelijke factoren, afzonderlijk 
(univariaat) en gezamenlijk (multivariaat) 
 Wiegendood, lage persoonlijke effectiviteit score 

 
  Univariaat Multivariaat 1 Multivariaat 2 Multivariaat 3 
  OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) OR  (95% btbh-i) 
Achtergrondkenmerken      
Hoogste opleiding 
ouder(s)/verzorger(s) 

     

    Geen, bao, lbo, mavo  2.03 (1.04-3.95)* 2.00 (0.99-4.02) 1.88 (0.92-3.82) 1.94 (0.95-3.97) 
    Havo, vwo, mbo  1.53 (1.00-2.35)* 1.49 (0.95-2.31) 1.47 (0.94-2.30) 1.41 (0.90-2.21) 

    Hbo, universitair  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Etniciteit kind (op basis van 
geboorteland ouders) 

     

     Niet–Westers  1.94 (1.05-3.59)* 1.85 (0.96-3.53) 1.66 (0.85-3.25) 1.64 (0.84-3.20) 
     Westers  1.00 1.00 1.00 1.00 

      
Positie kind      
      Eerste kind  1.46 (1.01-2.11)* 1.38 (0.93-2.05) 1.36 (0.92-2.03) 1.36 (0.91-2.02) 
      Niet-eerste kind  1.00 1.00 1.00 1.00 
      

Leeftijd moeder      
      < 30 jaar  1.57 (1.06-2.31)* 1.27 (0.82-1.95) 1.27 (0.82-1.96) 1.26 (0.82-1.95) 
       30 jaar of ouder  1.00 1.00 1.00 1.00 
      
Risico indicatie      

Indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden 

     

       Ja  0.92 (0.62-1.36)  0.86 (0.57-1.28)  
       Nee   1.00  1.00  
      
Determinanten van gedrag      
Kennis (1-4)  0.63 (0.49-0.82)***   0.68 (0.52-0.89)** 
      
Nagelkerke R2   0.043 0.037 0.063 
* significant op niveau 0.05 
**significant op niveau 0.01 
***significant op niveau 0.001 
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2.4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

2.4.1 Discussie 
 
Methodologische discussie 
• Ter beoordeling van de representativiteit van het onderzoek voor wat betreft 

achtergrondkenmerken van het kind en zijn/haar ouders/verzorgers zijn de respondenten 
vergeleken met alle ouders die in de onderzoeksperiode een baby van bijna 11 maanden 
hadden in de regio Eemland. Hiervoor zijn geanonimiseerde gegevens gebruikt uit het DD 
JGZ van GGD Midden-Nederland (MLCAS). De groep respondenten is niet geheel 
representatief voor de totale populatie ouders met een baby van bijna 11 maanden in 
Eemland. Hoog opgeleide ouders zijn oververtegenwoordigd en gemiddeld en laag opgeleide 
ouders ondervertegenwoordigd. Ook zijn de respondenten vaker in Nederland of een ander 
Westers land geboren en betreft het bij hen vaker een eerst geborene dan in de totale 
doelgroep van regio Eemland. Dit betekent dat de resultaten met betrekking tot het niveau 
van gedrag en determinanten van gedrag niet direct te vertalen zijn naar alle ouders met een 
kindje van bijna 11 maanden in de regio Eemland die te maken hebben met de nieuwe 
werkwijze van JGZ waarbij de bezoeken aan het consultatiebureau tussen 6 en 11 maanden 
flexibel worden aangeboden. Aangezien de Eemlandse populatie goed vergelijkbaar is met de 
landelijke populatie, is de onderzoeksgroep ook niet geheel representatief voor de totale 
populatie ouders met een kind in die leeftijd in Nederland. 

 Ook in ander vragenlijst onderzoek zijn laag opgeleide en allochtone respondenten 
ondervertegenwoordigd: lager opgeleide ouders en allochtone ouders hebben mogelijk meer 
moeite met het invullen van de vragenlijst. Uit het non-respons onderzoek blijkt dat een 
verklaring voor het hogere percentage respondenten met een eerste kindje mogelijk is dat 
ouders met meerdere kinderen het te druk hebben om de vragenlijst in te vullen. 

 Gezien de associaties die in ons onderzoek zijn gevonden met de verschillende 
achtergrondkenmerken van ouders is het niveau van veiligheidsgedrag in de totale populatie 
ouders mogelijk gunstiger dan gerapporteerd door de respondenten in onze studie en het 
preventieve gedrag met betrekking tot wiegendood iets ongunstiger dan gerapporteerd door 
de respondenten. De resultaten met betrekking tot de verschillen in gedrag, kennis en 
persoonlijke effectiviteit naar achtergrondkenmerken zijn wel te vertalen naar de totale groep 
ouders in de regio Eemland en Nederland. 

 
• De groep laag opgeleide respondenten (geen, alleen basisonderwijs, LBO of MAVO) is zeer 

klein (7%, n=41), evenals de groep niet-Westerse respondenten (8%, n=47). Dit maakt het 
moeilijk om in dit onderzoek (zwakkere) associaties aan te tonen tussen gedrag en 
determinanten van gedrag en opleidingsniveau en etniciteit.  

 
• Ouders kunnen de vragen in de vragenlijst sociaal wenselijk hebben beantwoord en 

bijvoorbeeld de vragen over gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit positiever hebben 
ingevuld dan werkelijk het geval is. Dit kan hebben geleid tot een onderschatting van de 
percentages ouders met gedrag dat niet in overeenstemming is met de richtlijnen en ouders 
met een lage kennisscore en een lage persoonlijke effectiviteitsscore. In de begeleidende 
brief bij de vragenlijst is echter duidelijk gesteld dat de antwoorden van de ouders 
vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt en dat hun gegevens niet met anderen worden 
gedeeld.  

 
• Om verschillen tussen groepen ouders naar achtergrondkenmerken te onderscheiden werden 

indexscores berekend voor elk van de vier hoofdonderwerpen voeding, gebitsverzorging, 
veiligheid en wiegendood van de verschillende items per hoofdonderwerp voor preventief 
gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit van ouders. De items werden gekozen op basis 
van richtlijnen en protocollen en de onderzoekers hebben daar vervolgens de vraagstellingen 
bij ontwikkeld. De indexscores zijn niet te interpreteren als  gevalideerde schaalscores. Uit de 



 

 
 
 

61

 

GGD Midden-Nederland  

resultaten blijkt dat er soms relatief grote verschillen zijn in antwoorden van ouders tussen 
de items per hoofdonderwerp.  
Dit kan betekenen dat de spreiding in de indexscores door sommige items meer bepaald 
wordt dan door andere en dat hierdoor de associaties met de achtergrondkenmerken door 
sommige items meer bepaald worden dan door andere. De indexscores dienen als een 
algemene globale maat te worden beschouwd van respectievelijk het preventieve gedrag, de 
kennis en de persoonlijke effectiviteit van ouders op het gebied van voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood. 

 
• De gegevens zijn cross-sectioneel verzameld. Dat betekent dat we wel associaties kunnen 

aantonen, maar geen causaal verband tussen gedrag en kennis en persoonlijke effectiviteit.  
 
• Met dit onderzoek is het niet mogelijk uitspraken te doen over het effect van de flexibilisering 

van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden op het preventieve gedrag en kennis en 
persoonlijke effectiviteit van ouders. Er is geen voormeting gedaan in Eemland vóór de 
invoering van de flexibilisering. Uit een vergelijking met behulp van de gegevens van de in 
het voorjaar van 2012 uitgevoerde monitor 0-4 jarigen van GGD Midden-Nederland van het 
gedrag van ouders met een 10 en 11 maanden oude baby in Eemland (JGZ 0-4 GGD Midden-
Nederland met flexibilisering: reguliere 7,5 en 9 maanden contactmomenten vervallen, 
contactmoment op indicatie tussen 6 en 11 maanden) en het gedrag van ouders met een 10 
en 11 maanden oude baby uit één van de andere regio’s in Midden Nederland (JGZ 0-4 
Careyn, Vitras en Rivas, vanaf begin 2012 flexibilisering: 7,5 en 9 maanden consult 
samengevoegd tot standaard 8 maanden consult voor alle ouders) blijkt dat er geen 
verschillen zijn tussen deze groepen wat betreft het geven van vitamine D suppletie, gebruik 
van traphekjes, veilig opbergen van medicijnen en schoonmaakmiddelen, hete dranken 
drinken met het kind op schoot, toezicht in bad en gebruik van een dekbed. Wel poetsen 
minder ouders in Eemland de tanden van hun kind voldoende. Dit geldt overigens voor de 
gehele doelgroep 0-4 jarigen. Hierbij is gecorrigeerd voor verschillen in 
achtergrondkenmerken tussen Eemland en de rest van Midden-Nederland (GGD Midden-
Nederland, 2012). We kunnen hieruit concluderen dat het preventieve gedrag van ouders die 
geen regulier consult tussen 6 en 11 maanden hebben gehad en ouders die één regulier 
consult tussen 6 en 11 maanden hebben gehad redelijk goed vergelijkbaar is. Dit betekent 
dat de resultaten van ons onderzoek waarschijnlijk breder bruikbaar zijn dan alleen binnen 
een vergelijkbare setting van flexibilisering tussen 6 en 11 maanden als GGD Midden-
Nederland. Daarmee kunnen ook andere 0-4 JGZ-organisaties die de voorlichting aan ouders 
van kinderen tussen 6 en 11 maanden willen verbeteren gebruik maken van onze resultaten. 

 
Overige discussie  
• De resultaten van ons onderzoek laten zien dat aandacht voor preventief gedrag van ouders 

in de periode tussen 6 en 11 maanden voor zowel voeding (met name vitamine D), 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood van belang is. Bij een relatief groot deel van de 
ouders is het gedrag m.b.t. deze vier onderwerpen niet zoals landelijke JGZ richtlijnen en 
protocollen voorstaan. Met name het niveau van het gedrag van ouders m.b.t. 
gebitsverzorging en veiligheid is niet in overeenstemming met de richtlijnen. 

 Het is positief dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van 
Rijn in het ‘Standpunt advies basispakket Jeugdgezondheidszorg’ als reactie op de evaluatie 
van het basispakket jeugdgezondheidszorg door de Commissie de Winter (2013) aangeeft dat 
preventieve voorlichting, advies, instructie of begeleiding wordt opgenomen in het 
basispakket Jeugdgezondheidszorg. Het gaat dan bijvoorbeeld over voorlichting op het gebied 
van voeding, slapen, veiligheid, opvoeden, weerbaarheid en leefstijl. Volgens de 
staatssecretaris horen deze taken bij het versterken van de eigen kracht van ouders en 
jongeren en dienen voor ieder kind/jongere en zijn ouders beschikbaar te zijn. De 
staatssecretaris stimuleert wel dat flexibiliteit mogelijk is omdat ‘de verschillende behoeften 
en achtergronden van ouders en kinderen/jongeren maken dat niet alles aan iedereen 
aangeboden hoeft te worden en dat dit niet altijd op dezelfde manier hoeft te gebeuren’.  
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De resultaten van ons onderzoek laten zien dat flexibiliteit in aanbod (niet alles aan iedereen) 
op basis van achtergrondkenmerken van ouders in de praktijk lastig uitvoerbaar zal zijn. Uit 
ons onderzoek blijkt namelijk dat er verschillende risicogroepen te onderscheiden zijn voor 
wat betreft gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit met betrekking tot voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood. Voor gedrag met betrekking tot veiligheid komen 
bijvoorbeeld hoog opgeleide ouders als risicogroep naar voren, terwijl voor preventief gedrag 
met betrekking tot wiegendood juist laag opgeleide ouders als risicogroep naar voren komen. 
Uit de studie van Van Beelen et al (2012) blijken de achtergrondkenmerken van ouders zelfs 
te variëren bínnen het preventieve gedrag voor verschillende typen ongevallen.  

 Dit pleit voor een aanpak waarbij voorlichting en advies voor álle ouders beschikbaar is. Zo’n 
populatiegerichte benadering levert waarschijnlijk een grotere gezondheidswinst op dan 
alleen voorlichting en advies geven aan een groep met een heel hoog risico 
(preventieparadox, Gunning-Schepers, 1998). Ouders dienen de voorlichting wel op maat te 
ontvangen. Flexibiliteit in de manier waarop  voorlichting en advies beschikbaar is en  daarbij 
rekening houden met de verschillende achtergrondkenmerken van ouders is wenselijk. 

 
• Het belang van het geven van voorlichting en advies door de Jeugdgezondheidszorg is groot. 

Ook L’Hoir et al (2013) pleiten in de ‘Tiende peiling veilig slapen’ voor extra aandacht voor 
kwetsbare groepen maar ook voor onverminderde informatieoverdracht aan de gehele 
populatie jonge ouders om de incidentie van wiegendood blijvend laag te houden in 
Nederland. Van Beeck et al (2012) roepen artsen en verpleegkundigen op om bij een 
terugtredende overheid een sleutelpositie in te nemen bij het tot stand komen en uitvoering 
van de preventie van ongevallen bij kinderen. 

 
• Bij het bepalen van de determinanten van gedrag die meegenomen zijn in dit onderzoek is 

uitgegaan van de Theory of Planned Behaviour van Azjen (Azjen, 1985, 1991). Uit divers 
onderzoek (L’Hoir et al, 2009; Schutten et al, 2006, De Nooijer et al, 2010, Van Beelen et al, 
2012, Finlayson et al, 2007, Buunk-Werkhoven et al, 2011) blijkt dat kennis, houding en 
persoonlijke effectiviteit belangrijke determinanten zijn voor preventief gedrag van ouders.  
Binnen ons project is gekozen voor de begrippen kennis en persoonlijke effectiviteit, omdat 
dat met name de onderdelen zijn die door voorlichting beïnvloed kunnen worden. Hoewel er 
een duidelijke positieve relatie is gevonden tussen gedrag en deze gedragsdeterminanten, 
blijkt toch maar een deel van de variantie van het gedrag hiermee verklaard te worden. 
Voldoende kennis en eigen effectiviteit van ouders zijn van belang, maar zij geven nog geen 
garantie voor het gewenst gedrag. 

 Uit divers onderzoek blijkt dat gedrag wordt beïnvloed door een complexe, met elkaar 
samenhangende set determinanten van demografische en psychosociale aard. Onze studie 
geeft geen inzicht in andere determinanten van gedrag die mogelijk van belang zijn. Zo 
wordt bijvoorbeeld voor het voorspellen van preventief gedrag met betrekking tot veiligheid 
in ander onderzoek ook de Protectie Motivatie Theorie van Rogers (1975, 1983) gebruikt. 
Hierbij is ook een factor als risicoperceptie van belang. Voor de verschillende 
hoofdonderwerpen in ons onderzoek (voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood), 
maar mogelijk ook voor de verschillende items binnen één hoofdonderwerp, kunnen dus 
verschillende determinanten van gedrag van belang zijn bij het geven van effectieve 
voorlichting aan ouders. Inzicht in deze determinanten t.a.v. het gewenste preventieve 
gedrag is van belang om uiteindelijk het voorlichtingsaanbod beter op maat te kunnen 
ontwikkelen. 

 
• Verdere differentiatie in de manier waarop voorlichting en advies wordt gegeven –afgestemd 

op de doelgroep – is belangrijk. De resultaten van het onderzoek naar de ervaringen van 
ouders/verzorgers met voorlichting en andere services vanuit het consultatiebureau 
(doelstelling 1.2) (hoofdstuk 3) kunnen hierbij mede behulpzaam zijn. Ondersteuning bij de 
verdere ontwikkeling en uitvoering hiervan in de JGZ praktijk door de verschillende 
gezondheidsbevorderende instituten en kennisinstituten is echter wenselijk. 
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2.4.2 Conclusies 
Aandacht voor preventief gedrag van ouders in de periode tussen 6 en 11 maanden is voor 
zowel voeding (met name vitamine D), gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood van belang. 
Bij een relatief groot deel van de ouders is het gedrag m.b.t. deze vier onderwerpen niet zoals 
landelijke (JGZ) richtlijnen en protocollen voorstaan. Met name het niveau van het gedrag van 
ouders m.b.t. gebitsverzorging en veiligheid is niet in overeenstemming met de richtlijnen. 
 
De kennis van ouders is over het algemeen redelijk goed. Aandachtspunten voor voeding zijn 
vitamine D/opvolgmelk en aanbieden van kauwbaar voedsel, aandachtspunten voor 
gebitsverzorging is drinken uit een open beker en voor wiegendood rugligging en dekbed. Op 
het gebied van kennis over veiligheid scoorden de meeste ouders hoog. 
 
Voor wat betreft voeding en veiligheid is de persoonlijke effectiviteit van ouders over het 
algemeen hoog. Uitzonderingen zijn vitamine D suppletie en hete dranken drinken met het kind 
op schoot. Voor de onderwerpen gebitsverzorging en wiegendood is de persoonlijke effectiviteit 
van ouders minder. Aandachtspunten zijn met name drinken uit een open beker en tanden 
poetsen en roken in bijzijn van het kind en rugligging. 
 
Zowel kennis als persoonlijke effectiviteit zijn belangrijke determinanten van het gedrag van 
ouders. Zij verklaren voor een deel de variantie in gedrag. Bij alle vier de onderwerpen lijkt de 
eigen effectiviteit een belangrijker rol te spelen dan kennis. Een groot deel van het gedrag van 
ouders wordt echter ook door andere factoren verklaard. Als de kennis en/of persoonlijke 
effectiviteit van ouders goed is, betekent dat niet automatisch dat hun gedrag in 
overeenstemming is met de richtlijnen.  
 
Er is niet duidelijk één risicogroep te onderscheiden voor wat betreft gedrag, kennis en 
eigeneffectiviteit met betrekking tot voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood: 
• Ouders van kinderen met een niet-Westerse herkomst hebben vaker een lagere score op 

kennis met betrekking tot voeding en gebitsverzorging en een lagere score op kennis en 
gedrag met betrekking tot wiegendood;  

• Laag opgeleide ouders scoren ongunstiger wat betreft gedrag met betrekking tot de preventie 
van wiegendood en kennis met betrekking tot gebitsverzorging; 

• Gemiddeld opgeleide ouders scoren minder gunstig voor persoonlijke effectiviteit met 
betrekking tot gebitsverzorging; 

• Hoog opgeleide ouders hebben ongunstiger scores op gedrag en persoonlijke effectiviteit voor 
veiligheid; 

• Ouders met een eerste kind scoren ongunstiger op veiligheidsgedrag; 
Dit betekent dat een aanbod gericht op één doelgroep geen goed alternatief is voor het geven 
van advies en voorlichting aan ouders tussen het 6- en 11 maanden consult. Het is belangrijk  
álle groepen ouders te bereiken. Het verkregen inzicht in de risicogroepen in combinatie met het 
oordeel van ouders over de huidige voorlichting per onderwerp zijn van belang om de 
voorlichting per onderwerp zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep. 
 

2.4.3 Aanbevelingen 
Aandacht voor preventief gedrag van ouders in de periode dat hun kindje tussen 6 en 11 
maanden oud is, is van belang. Bij een relatief groot deel van de ouders met een kindje van 
bijna 11 maanden is het gedrag m.b.t. voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood niet 
zoals landelijke (JGZ) richtlijnen voorstaan en kan daardoor op korte en/of langere termijn 
gezondheidsrisico’s opleveren voor hun kind. Met name gebitsverzorging en veiligheid verdienen 
hierbij prioriteit. 
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Het is aan te bevelen om binnen de flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 
maanden zorg te dragen dat ouders voorlichting en advies krijgen over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en preventie van wiegendood. Met name voorlichting en advies over 
gebitsverzorging en veiligheid dient extra aandacht te krijgen in deze periode. 
 
Er is niet duidelijk één risicogroep te onderscheiden voor wat betreft gedrag, kennis en 
eigeneffectiviteit met betrekking tot voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood. Dit 
betekent dat een aanbod gericht op één doelgroep geen goed alternatief is voor het geven van 
advies en voorlichting aan ouders tussen het 6- en 11 maanden consult. Het is belangrijk is álle 
groepen ouders te bereiken. Het verkregen inzicht in de risicogroepen in combinatie met het 
oordeel van ouders over de huidige voorlichting per onderwerp zijn van belang om de 
voorlichting per onderwerp zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep. 
 
Om op een effectieve manier voorlichting en advies te geven aan ouders is het van belang 
rekening te houden met de verschillende determinanten die het gedrag van ouders beïnvloeden. 
Hoewel dit in de huidige praktijk al onderdeel is van de werkwijze van JGZ-medewerkers, is het, 
gezien de complexiteit hiervan, aan te bevelen om bij de verdere ontwikkeling hiervan 
ondersteuning te vragen aan de verschillende Gezondheidsbevorderende- en Kennisinstituten. 
Randvoorwaarden hierbij zijn dat werkwijzen haalbaar en toepasbaar zijn in de JGZ praktijk en 
dat medewerkers getraind worden.  
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3. Ervaringen van ouders van kinderen van 11 maanden oud met 
voorlichting 

3.1 Inleiding 
 
In de regio Eemland is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij de bezoeken aan het 
consultatiebureau tussen 6 en 11 maanden flexibel worden aangeboden. Hierdoor hebben de 
meeste ouders in de tweede helft van het eerste levensjaar van hun kind minder vaak face-to-
face contact met medewerkers van het consultatiebureau. Ook de voorlichting in de periode 
tussen 6 en 11 maanden is anders ingericht. Waar voorheen bepaalde onderwerpen tijdens het 
7,5 en/of 9 maanden consult werden besproken, zijn deze nu verplaatst naar het 6 en/of 11 
maanden consult. De vraag bij deze nieuwe werkwijze is hoe ouders de voorlichting ervaren. 
Hoe waarderen zij de 6 maanden consulten en - indien van toepassing – indicatieconsulten? 
Hebben zij in de periode tussen het 6 en 11 maanden consult gebruik gemaakt van andere 
services van het consultatiebureau of van andere informatiebronnen? 
 

3.1.1 Doel van het onderzoek 

Bepalen wat de ervaringen zijn van ouders/verzorgers met een kind van 11 maanden tussen 6 
en 11 maanden met betrekking tot voorlichting, waarbij ook gekeken wordt naar verschillen 
naar achtergrondkenmerken. 
 
Vraagstellingen: 
1. Wat zijn de ervaringen van ouders/verzorgers met een kind van 11 maanden met 

betrekking tot voorlichting? 
2. Zijn er verschillen tussen groepen ouders met betrekking tot hun ervaringen met 

voorlichting? 
 

3.2 Methode 
 
Gegevens over de ervaringen van ouders/verzorgers met betrekking tot de voorlichting binnen 
de flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden zijn verzameld met behulp van 
een digitale vragenlijst (zie bijlage 1.1 bij hoofdstuk 1). De vragenlijst bevat vragen over: 
- De blootstelling aan voorlichting en advies met betrekking tot 14 items bij het 6 maanden 

consult; 
- Het oordeel van ouders/verzorgers over deze voorlichting en advies ten aanzien van 

begrijpelijkheid, bruikbaarheid, deskundigheid en tevredenheid; 
- De blootstelling aan voorlichting en advies met betrekking tot 14 items aan 

ouders/verzorgers die hebben aangegeven tussen het 6 en 11 maanden consult een 
afspraak op het consultatiebureau te hebben gehad (indicatieconsult); 

- Het oordeel van ouders/verzorgers over deze voorlichting en advies ten aanzien van 
begrijpelijkheid, bruikbaarheid, deskundigheid en tevredenheid; 

- Het gebruik maken van het weeghalfuurtje, telefonisch consult of deelname aan het 
groepsbureau Voeding tussen 6 en 11 maanden; 

- Het oordeel van ouders/verzorgers over de voorlichtingsmaterialen die zij hebben 
ontvangen (groeiboekje ‘Ik word groter’, Veiligheidskaart) ten behoeve van de periode 
tussen 6 en 11 maanden; 

- Het gebruik van andere informatiebronnen tussen 6 en 11 maanden; 
- Het missen van voorlichting of advies tussen 6 en 11 maanden. 
 
Bij het ontwikkelen van dit onderdeel van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de CQ-index 
JGZ consultatiebureau van het NIVEL (Reitsma-van Rooijen et al, 2009) en de vragenlijsten die 
zijn ontwikkeld ten behoeve van de evaluatie van het Noodscenario 0-4 jarigen (De Vos, 2011).  
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De onderzoekspopulatie en benadering van ouders is omschreven in hoofdstuk 1. 
 
Data-analyse 
De oordelen ten aanzien van begrijpelijkheid, bruikbaarheid, deskundigheid en tevredenheid 
worden gepresenteerd met frequentietabellen. Verschillen tussen groepen die wel en geen 
indicatieconsult hebben gehad tussen de 6 en 11 maanden en tussen groepen met verschillende 
achtergrondkenmerken (etniciteit, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, positie van het kind in 
het gezin) zijn beoordeeld met een chi-kwadraattoets. Statistische analyses zijn uitgevoerd met 
behulp van SPSS 19.0.  
 

3.3 Resultaten 
 
De vragenlijst is door 583 ouders helemaal ingevuld. Meer informatie over de respons en de 
respondenten is te lezen in hoofdstuk 1. 
 

3.3.1 Voorlichting tijdens het 6 maanden consult 

Ouders zijn gevraagd of zij tijdens het 6 maanden consult voorlichting hebben ontvangen. De 
vragen waren ingedeeld in de categorieën ‘Eten en drinken’, ‘In huis’ en ‘Slapen’. ‘Eten en 
drinken’ bevatte naast vragen over voeding, ook vragen over gebitsverzorging. Bij ‘In huis’ 
kwamen veiligheidsonderwerpen aan bod, maar ook roken in huis, wat te maken heeft met het 
voorkomen van wiegendood. Onder het kopje ‘Slapen’ is gevraagd naar het op de rug leggen 
van het kind bij het naar bed brengen en het gebruik van een dekbed voor het kind. Beide items 
hebben te maken met het voorkomen van wiegendood. 
 
Voorlichting over Eten en drinken 
Het merendeel van de ouders heeft tijdens het 6 maanden consult bij de jeugdarts voorlichting 
ontvangen over eten en drinken. Het geven van bijvoeding en vitamine D is het meest vaak ter 
sprake gekomen. Ongeveer 80% van de ouders zegt hierover voorlichting te hebben gekregen. 
Het geven van kauwbaar eten is wat betreft voeding het minst vaak ter sprake gekomen, bijna 
een derde van de ouders heeft daar geen informatie over gekregen. De onderwerpen met 
betrekking tot gebitsverzorging zijn minder aan de orde gekomen. Het geven van een zuigfles 
met zoete inhoud in bed, box of wandelwagen is bij een kwart van de ouders ter sprake 
gekomen. Zie figuur 3.1 voor de resultaten.  
 
Figuur 3.1. Voorlichting ontvangen over Eten en drinken tijdens het 6 maanden consult? 
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Voorlichting over In huis 
Voorlichting over veiligheid in huis is bij maximaal een vijfde van de ouders ter sprake gekomen 
tijdens het 6 maanden consult. Twee derde van de ouders geeft aan deze voorlichting niet te 
hebben ontvangen, de overige ouders kunnen zich het niet meer herinneren. Zie ook figuur 3.2. 
 
Figuur 3.2. Voorlichting ontvangen over In huis tijdens het 6 maanden consult 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorlichting over Slapen 
Voorlichting over slapen is wat vaker aan de orde gekomen dan voorlichting over veiligheid. 
Toch heeft meer dan de helft van de ouders over dit onderwerp geen voorlichting of advies 
ontvangen tijdens het 6 maanden consult. Zie figuur 3.3 voor de resultaten.  
 
Figuur 3.3. Voorlichting ontvangen over Slapen tijdens het 6 maanden consult? 
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3.3.2 Oordeel over voorlichting en advies tijdens het 6 maanden consult 

Ouders die voorlichting hebben ontvangen, zijn gevraagd naar hun oordeel over deze 
voorlichting en het advies ten aanzien van begrijpelijkheid, bruikbaarheid, deskundigheid en 
tevredenheid. Dit is per onderdeel uitgevraagd. 
 
Minstens drie kwart van de ouders oordeelt positief over deze punten. Maximaal 9% van de 
ouders oordeelt negatief. Zie tabel 3.1 voor de antwoorden. 
 
Tabel 3.1. Oordeel over voorlichting en advies tijdens het 6 maanden consult 
  

 
 
 

n 

Helemaal 
mee 

oneens 
 

% 

Mee 
oneens 

 
 

% 

Niet mee 
eens, 

niet mee 
oneens 

% 

Mee 
eens 

 
 

% 

Helemaal 
mee eens 

 
 

% 
Eten en drinken 
Begrijpelijk  519 3 4  5  56  33 

Bruikbaar  518 2 4  14  56  23 
Deskundig gegeven  518 3 5  17  55  20 
Naar tevredenheid  518 3 6  14  56  21 
In huis 
Begrijpelijk  146 4 1  11  47  37 

Bruikbaar  146 4 2  15  46  33 
Deskundig gegeven  146 4 1  16  47  32 
Naar tevredenheid  146 3 1  16  48  31 
Slapen 
Begrijpelijk  197 3 2  7  54  36 
Bruikbaar  195 3 2  10  53  32 

Deskundig gegeven  196 3 2  12  52  32 
Naar tevredenheid  196 3 3  12  52  31 

 
Ouders zijn ook gevraagd een toelichting te geven op hun oordeel over voorlichting en advies. 
Deze toelichtingen worden per hoofdonderwerp gegeven. 
 
Toelichting oordeel Eten en drinken 
Van de ouders die op één of meer van de beoordelingspunten negatief oordeelden (n=56), 
gaven er drie aan dat zij helemaal geen informatie hadden ontvangen of alleen een folder 
(n=1). Nog eens drie ouders hadden wel informatie gekregen, maar alleen vraaggericht en niet 
over alle in de vragenlijst genoemde onderwerpen. Andere opmerkingen gaan over het juist wel 
of niet moeten starten met vaste voeding en de manier waarop de voorlichting werd gegeven. 
 
Van de ouders die positief waren over de voorlichting (n=463) gaven er 43 een toelichting op 
hun oordeel. Van hen gaven er zeven aan dat zij de voorlichting minder nodig hadden omdat het 
kind waarmee zij naar het consult kwamen, hun tweede of derde kind is. Vier ouders geven aan 
tevreden te zijn over de voorlichting, maar deze alleen te hebben gekregen omdat zij er zelf om 
vroegen. 
 
Toelichting oordeel In huis 
De helft van de ouders die een negatief oordeel gaven (n=6), motiveerde dit oordeel in een 
toelichting. Twee ouders hebben nauwelijks voorlichting ontvangen, voor één ouder was het 
advies dat gegeven werd, te vrijblijvend. 
 
Ouders die positief waren (n=137) en een toelichting gaven (n=11) noemden vooral dat zij een 
folder hadden meegekregen (n=4) en dat de meeste dingen vanzelfsprekend zijn (n=3). 
 
Toelichting oordeel Slapen 
Van de dertien ouders die negatief oordeelden, gaven vier een toelichting. Twee ouders gaven 
aan nauwelijks informatie te hebben gekregen. De andere twee ouders konden zich niet vinden 
in het advies dat gegeven werd.  
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Van de ouders die positief oordeelden (n=183) vonden vijf vooral het boekje ‘Ik word groter’ 
handig. De andere ouders die een toelichting gaven (n=4) hadden al kennis door de 
aanwezigheid van oudere kinderen of hadden op eigen verzoek voorlichting ontvangen. 
 
Verschillen in oordeel naar achtergrondkenmerken van ouders  
Er is geen verschil gevonden tussen Westerse en niet-Westerse ouders in de mate waarin ze de 
ontvangen voorlichting over eten, veiligheid in huis en slapen waardeerden. Beide groepen 
vonden de voorlichting even begrijpelijk en bruikbaar. Ook waren ze beiden even tevreden over 
de voorlichting over deze onderwerpen. 
Als gekeken wordt naar het verschil tussen hoger en lager opgeleide ouders dan blijkt dat deze 
ouders niet van elkaar verschillen in het oordeel over de begrijpelijkheid van de voorlichting 
over eten en drinken, veiligheid in huis en slapen. Hoog opgeleide ouders waren echter wel 
minder tevreden over de voorlichting over eten en drinken (74% van de hoog opgeleide ouders 
was tevreden over de voorlichting over eten tegenover 83% van de laag en gemiddeld opgeleide 
ouders). Daarnaast vonden hoog opgeleide ouders de voorlichting over veiligheid in huis minder 
bruikbaar (namelijk 72% tegenover 86% van de laag en gemiddeld opgeleide ouders). 
Moeders beneden de 30 jaar en tussen de 30-40 jaar vinden de voorlichting over eten, 
veiligheid in huis en slapen even begrijpelijk, bruikbaar en zijn er even tevreden over. Een 
uitzondering hierop is de mate waarin zij de voorlichting over slapen begrijpelijk vinden (zie 
tabel 3.2 voor de percentages). Jongere moeders vinden deze voorlichting minder vaak 
begrijpelijk dan oudere moeders (81% versus 93%).   
 
Tabel 3.2 Oordeel van jongere en oudere moeders over voorlichting over eten, veiligheid in huis en slapen 
 Leeftijd moeder 

<30 jaar 
n=168 

% 

Leeftijd moeder 
30-40 jaar 

n=382 
% 

Voorlichting eten begrijpelijk 87 88 
Voorlichting eten bruikbaar 80 78 
Tevreden over voorlichting eten 78 75 

Voorlichting over veiligheid in huis begrijpelijk 84 84 
Voorlichting over veiligheid in huis is bruikbaar 84 76 
Tevreden over voorlichting veiligheid in huis 81 77 
Voorlichting slapen begrijpelijk 81 93* 

Voorlichting slapen bruikbaar 78 88 

Tevreden over voorlichting slapen 75 85 
* Statistisch significant verschil (p < 0.05) 

 
In de waardering van de voorlichting over veiligheid in huis en slapen is geen verschil gevonden 
qua bruikbaarheid en tevredenheid tussen ouders met een eerste kind en ouders die al oudere 
kinderen hebben. Het verschil tussen ouders met een eerste en ouders met meerdere kinderen 
in begrijpelijkheid van de voorlichting over slapen was net niet significant. Wel vonden minder 
ouders met een eerste kind de voorlichting over veiligheid in huis begrijpelijk in vergelijking met 
ouders met meerdere kinderen (77% versus 91%). Ook ten aanzien van de voorlichting over 
eten zijn ouders met een eerste kind minder positief: minder ouders met een eerste kind 
vonden de voorlichting over eten begrijpelijk en ook minder ouders met een eerste kind waren 
tevreden over de voorlichting over eten. Het verschil in percentage van ouders die de 
voorlichting over eten bruikbaar vonden was net niet significant (zie tabel 3.3).  
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Tabel 3.3. Oordeel van ouders met een eerste en ouders met niet een eerste kind over voorlichting over 
eten, veiligheid in huis en slapen 
 Niet eerste kind 

n=297 
% 

Eerste kind 
n=284 

% 
Voorlichting eten begrijpelijk 94 83* 
Voorlichting eten bruikbaar 82 75 
Tevreden over voorlichting eten 84 70* 

Voorlichting over veiligheid in huis begrijpelijk 91 77* 
Voorlichting over veiligheid in huis is bruikbaar 83 74 
Tevreden over voorlichting veiligheid in huis 83 74 
Voorlichting slapen begrijpelijk 94 85 
Voorlichting slapen bruikbaar 90 81 

Tevreden over voorlichting slapen 87 78 
* Statistisch significant verschil (p< 0.05) 

 

3.3.3 Voorlichting tijdens indicatieconsulten 

Van de ouders die de vragenlijst ingevuld hebben, zijn er 198 (34%) met hun kind tussen het 6 
en 11 maanden consult voor een indicatieconsult bij een jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
geweest. Twee procent van de ouders weet niet meer of zij met hun kind voor een consult 
tussen 6 en 11 maanden op het consultatiebureau zijn geweest. Ouders met een eerste kind 
hebben vaker een indicatieconsult gehad dan ouders met meerdere kinderen (38% versus 
30%). 
 

Ouders die een indicatieconsult hebben gehad zijn gevraagd of zij voorlichting ontvangen 
hebben over ‘Eten en drinken’,  ‘In huis’ en ‘Slapen’ tijdens dit indicatieconsult. Indien van 
toepassing zijn zij naar hun oordeel over deze voorlichting gevraagd. Voorlichting is tijdens de 
indicatieconsulten minder vaak ter sprake gekomen dan tijdens de 6 maanden consulten. Dit 
kan verklaard worden doordat er tijdens indicatieconsulten vooral ingegaan wordt op de reden 
waarom het kind naar het consultatiebureau komt. In eventuele resterende tijd wordt dan 
vraaggericht informatie gegeven. Zie figuren 3.4, 3.5 en 3.6 voor de resultaten.  
 
Figuur 3.4. Voorlichting ontvangen over Eten en drinken tijdens het indicatieconsult  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

75

 

GGD Midden-Nederland  

Figuur 3.5. Voorlichting ontvangen over In huis tijdens het indicatieconsult  

 
 
 
 

Figuur 3.6. Voorlichting ontvangen over Slapen tijdens het indicatieconsult 

  

3.3.4 Oordeel over voorlichting en advies tijdens indicatieconsulten 

 
Ouders die voorlichting hebben ontvangen, zijn gevraagd naar hun oordeel over deze 
voorlichting en het advies ten aanzien van begrijpelijkheid, bruikbaarheid, deskundigheid en 
tevredenheid. Zie tabel 3.4 voor het oordeel van ouders. 
 
Tabel 3.4. Oordeel over voorlichting en advies tijdens het indicatieconsult 
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eens, niet 
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% 
Eten en drinken 
Begrijpelijk 124  2  2  6  57  33 
Bruikbaar 123  2  4  9  56  28 
Deskundig gegeven 123  2  2  12  57  27 
Naar tevredenheid 124  2  6  7  57  27 
In huis 

Begrijpelijk  26    12  42  46 
Bruikbaar  26    15  42  42 
Deskundig gegeven  26    15  38  46 
Naar tevredenheid  26    19  35  46 
Slapen 

Begrijpelijk  32   3  9  50  38 
Bruikbaar  31   3  10  52  35 
Deskundig gegeven  31   3  13  48  35 
Naar tevredenheid  32   3  13  47  38 
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De ouders die een toelichting hebben gegeven op hun oordeel over de gegeven voorlichting 
(n=8) geven aan vooral vraaggericht te zijn geholpen. Meer dan 80% van de ouders is positief 
over de gegeven voorlichting tijdens het indicatieconsult. Met name de voorlichting over In huis 
wordt positief beoordeeld. 
 

3.3.5 Gebruik van diensten van het consultatiebureau tussen het 6- en 11 maanden 
consult 

 
Weeghalfuur, telefonisch spreekuur en groepsbureau Voeding 
In de periode tussen het 6 maanden consult en het invullen van de vragenlijst, zegt 18% van de 
ouders gebruik te hebben gemaakt van het weeghalfuurtje op het consultatiebureau (figuur 
3.7). Ouders met een eerste kind hebben vaker gebruik gemaakt van het weeghalfuurtje dan 
ouders met oudere kinderen (24% versus 13%) en ouders met een niet-Westerse achtergrond 
vaker dan ouders met een Westerse achtergrond (30% versus 17%).  
 
Eveneens 18% van de ouders heeft contact opgenomen tijdens het telefonisch spreekuur (figuur 
3.7). Ouders met een eerste kind deden dit vaker dan ouders met oudere kinderen (22% versus 
14%). Een kleiner deel van de ouders (7%)1 heeft deelgenomen aan het groepsbureau Voeding 
(figuur 3.7). Ook hier maakten ouders met een eerste kind vaker gebruik van dan ouders met 
oudere kinderen (12% versus 2%).  
 
Figuur 3.7 Gebruik andere diensten consultatiebureau tussen het 6- en 11 maanden consult 

 
 

Boekje ‘Ik word groter’ 
Meer dan de helft van de ouders (58%, n=334) geeft aan informatie te hebben opgezocht in het 
boekje ‘Ik word groter’ in de periode tussen het 6 maanden consult en het invullen van de 
vragenlijst. Ouders met een eerste kindje deden dat vaker dan ouders met oudere kinderen 
(68% versus 48%) en hoog opgeleide ouders vaker dan lager en gemiddeld opgeleide ouders 
(61% versus 50%). De meeste ouders, ongeveer de helft van de ouders die informatie 
opzochten in het boekje ‘Ik word groter’, zochten informatie over voeding of het 
voedingsschema. Zie tabel 3.5 voor de meest genoemde onderwerpen. 
 

                                           
1 Ouders die in de eerste maanden van de onderzoeksperiode voor het vragenlijstonderzoek benaderd werden hebben 
mogelijk het groepsbureau Voeding nog niet aangeboden gekregen, omdat dat toen hun kindje 6 maanden oud was nog 
niet was gestart. Daarom is nog een aparte analyse gedaan zonder de ouders uit die eerste maanden. Van die groep gaf 
een iets hoger percentage (11%) aan tussen het 6 en 11 maanden consult te hebben deelgenomen aan het 
groepsbureau Voeding.   
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Tabel 3.5 Meest opgezochte onderwerpen in het boekje ‘Ik word groter’ (n=334) 
Onderwerp 
 

n % 

Voeding  152  46 
Informatie passend bij leeftijd kind  49  15 
Algemene ontwikkeling  35  10 

Slapen  29  9 
Veiligheid  22  7 
Tanden  19  6 
Spelen  17  5 
Lengte, gewicht, groeicurve  16  5 
Kinderziektes  15  4 

 
Andere onderwerpen zoals informatie over de volgende afspraak, kruipen en huilen werden 
slechts door enkele ouders (maximaal n=4) opgezocht. 
 
Een klein deel van de ouders (5%) zegt niet meer te weten of zij informatie op hebben gezocht 
in het boekje. Drie procent van de ouders zegt het boekje niet te hebben gekregen. Het zou hier 
kunnen gaan om ouders die vanuit een andere GGD-regio naar de regio Eemland zijn verhuisd 
na de geboorte van hun kind. 
 
Alle ouders zijn gevraagd naar hun oordeel over het boekje ‘Ik word groter’ met uitzondering 
van degenen die zeggen het boekje niet te hebben gekregen. Het grootste deel van hen is 
positief. De informatie in het boekje is begrijpelijk en bruikbaar. Het boekje bevat voor meer 
dan de helft van de ouders echter geen nieuwe informatie. Voor ongeveer een zelfde groep sluit 
het boekje niet aan bij problemen waar ouders op dat moment tegen aan lopen. Zie tabel 3.6 
voor het oordeel van ouders over het boekje ‘Ik word groter’. 
 
Tabel 3.6. Oordeel ouders boekje ‘Ik word groter’ 
  

 
 
 

n 

Helemaal 
mee 

oneens 
 

% 

Mee 
oneens 

 
 

% 

Niet mee 
eens/niet 

mee 
oneens 

% 

Mee 
eens 

 
 

% 

Helemaal 
mee eens 

 
 

% 
De informatie is begrijpelijk 559  1  2  5  59  32 
De informatie is bruikbaar 556  1  3  9  60  28 
Bevat nieuwe informatie voor mij 554  5  23  29  33  10 
Sluit aan bij problemen waar ik nu 
tegenaan loop 

550  4  16  40  33  7 

 
Een vijfde (n=120) van de ouders geeft aan één of meer verbeterideeën voor het boekje ‘Ik 
word groter’ te hebben. Het meest wordt meer informatie over voeding genoemd (19%). Ouders 
zouden meer willen lezen over hoeveelheden en mogelijke recepten. Iets minder ouders (18%) 
noemen de indeling van het boekje. Met de huidige indeling vinden ouders informatie lastig te 
vinden. Gesuggereerd wordt om meer tabbladen toe te voegen of om informatie op een andere 
manier te groeperen.  
 
Veiligheidskaart 6-12 maanden 
Eén op de tien ouders (10%, n=49) heeft informatie opgezocht op de Veiligheidskaart 6-12 
maanden. Ouders met een eerste kindje hebben dat vaker gedaan dan ouders met al oudere 
kinderen (13% versus 6%). Het meest wordt door ouders genoemd dat zij de kaart in het 
algemeen hebben doorgelezen (42%). Informatie over het baby-proof maken van het huis werd 
door 15% van de ouders die informatie op de Veiligheidskaart opzochten bekeken.  
 
Bijna een vijfde van alle de ouders zegt de Veiligheidskaart 6-12 maanden niet te hebben 
gekregen. Net als bij het boekje ‘Ik word groter’ zegt een klein deel van de ouders (6%) niet 
meer te weten of zijn informatie hebben opgezocht.  
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Het oordeel over de Veiligheidskaart 6-12 maanden komt overeen met het oordeel over het 
boekje ‘Ik word groter’. Ook hier werden alle ouders bevraagd, met uitzondering van degenen 
die aangaven de Veiligheidskaart niet te hebben gekregen. De informatie wordt door de meeste 
ouders als begrijpelijk en bruikbaar beoordeeld. De Veiligheidskaart 6-12 maanden bevat echter 
ook voor de grootste groep ouders geen nieuwe informatie en sluit niet helemaal aan bij de 
problemen waar ouders op dat moment tegenaan lopen. Zie tabel 3.7 voor het oordeel van 
ouders over de Veiligheidskaart 6-12 maanden. 
 
Tabel 3.7. Oordeel ouders Veiligheidskaart 6-12 maanden 
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De informatie is begrijpelijk 412  1  2  23  52  22 
De informatie is bruikbaar 412  1  1  25  51  21 

Bevat nieuwe informatie voor mij 410  7  21  40  24  8 
Sluit aan bij problemen waar ik nu 
tegenaan loop 

406  5  13  49  25  8 

 

3.3.6 Gebruik van andere informatiebronnen tussen het 6- en 11 maanden consult 

Ouders zijn gevraagd of zij in de periode tussen het 6 maanden consult en het invullen van de 
vragenlijst op een andere manier informatie over het opgroeien van hun kind hebben opgezocht. 
Meer dan driekwart van de ouders (77%) heeft dat inderdaad gedaan. Ouders met een eerste 
kindje deden dat vaker dan ouders met al oudere kinderen (92% versus 62%) en hoog 
opgeleide ouders vaker dan gemiddeld en lager opgeleide ouders (respectievelijk 81%, 71% en 
51%). In de vragenlijst werd een aantal informatiebronnen genoemd waarbij ouders aan konden 
geven of zij daar wel of geen gebruik van hadden gemaakt. Daarnaast kregen zij de ruimte om 
andere informatiebronnen te noemen. Zie tabel 3.8 voor de informatiebronnen waar ouders 
gebruik van hebben gemaakt. 
 
Tabel 3.8. Overige gebruikte informatiebronnen door ouders (n=583) 
Informatiebron 
 

 n  % 

Ik heb geen informatie opgezocht  134  23 
Andere websites  336  58 
Gevraagd aan familie, vrienden of 
kennissen 

 265  46 

Kinderdagverblijf  77  13 

Website van ‘Ik word groter’  16  3 
Bibliotheek  14  2 
Website Centrum Jeugd en Gezin  7  1 
Een andere informatiebron  84  14 

 
De meest genoemde informatiebronnen die ouders naast het boekje ‘Ik word groter’ of de 
Veiligheidskaart hebben gebruikt zijn ‘andere websites’ (58% van alle ouders), ‘familie, vrienden 
of kennissen’ (46% van alle ouders) en ‘kinderdagverblijf’ (13% van alle ouders). Verder 
maakte 14% gebruik van een andere informatiebron. De helft van hen maakte gebruik van 
boeken. Internetfora werden door negen ouders genoemd, de huisarts en tijdschriften 
respectievelijk door acht en zeven ouders. Andere informatiebronnen die slechts door één of 
twee ouders genoemd werden varieerden van een diëtiste tot wetenschappelijke literatuur. 
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Uit figuur 3.8 blijkt dat niet-Westerse ouders de website ‘Ik word groter’ vaker raadplegen dan 
Westerse ouders (11% versus 2%). 
 
Figuur 3.8 Gebruik van informatiebronnen naar etniciteit ouders  

 
* Significant verschil 

 

Hoog opgeleide ouders maken vaker dan lager opgeleide ouders gebruik van andere websites, 
de bibliotheek, het kinderdagverblijf, familie en vrienden en andere informatiebronnen (zie 
figuur 3.9). 
 
Figuur 3.9 Gebruik van informatiebronnen naar opleidingsniveau 

 
* Significant verschil 
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Ouders met een eerste kind hebben vaker informatie opgezocht via de website ‘Ik word groter’, 
via andere websites, via het kinderdagverblijf, via familie, vrienden en kennissen en op andere 
manieren dan ouders met meerdere kinderen (zie figuur 3.10).  
 
Figuur 3.10 Gebruik van informatiebronnen naar positie van het kind 

 
* Significant verschil 

 
Er is geen verschil in de leeftijd van de moeder en het feit of men informatie heeft opgezocht in 
andere bronnen, zoals de website ‘Ik word groter’, de website van het CJG, andere websites of 
de bibliotheek. Oudere moeders blijken wel vaker hun informatie via het kinderdagverblijf te 
krijgen (< 30 jaar: 8%; 30-40 jaar: 15%; 40+: 17%). 
Moeders jonger dan 30 jaar krijgen vaker informatie van familie, vrienden en kennissen dan 
oudere moeders (< 30 jaar: 55%; 30-40 jaar: 41%; 40+: 45%). 
 
De ouders werd ook gevraagd over welke onderwerpen zij informatie zochten. Net als bij de 
informatiebronnen is eerst een lijst met onderwerpen aangegeven. Daarnaast kregen zij de 
ruimte om zelf onderwerpen te noemen. De meeste ouders (62% van alle ouders) zochten 
informatie over voeding. Verder zocht ongeveer de helft van de ouders informatie over 
ontwikkeling en een derde over slapen. Zie tabel 3.9 voor de overige onderwerpen waarover 
ouders informatie zochten. 
 
Tabel 3.9. Opgezochte onderwerpen door ouders (n=583) 
Onderwerp 
 

n % 

Geen informatie opgezocht  134  23 
Voeding  362  62 
Ontwikkeling  274  47 
Slapen  177  30 

Groei  152  26 
Opvoeding  105  18 
Motoriek  105  18 
Huilen  76  13 
Gebitsverzorging  65  11 

Veiligheid  62  11 
Andere onderwerpen  49  8 
Verzorging (m.u.v. gebitsverzorging)  41  7 
Wiegendood  23  4 

 
Van de 49 ouders die informatie zochten over andere onderwerpen, noemde meer dan de helft 
(n=28) gezondheid en ziektes. De overige onderwerpen werden door maximaal vijf ouders 
genoemd en lopen uiteen van eenkennigheid tot het reizen met kinderen. 
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3.3.7 Gemiste voorlichting of advies tussen het 6- en 11 maanden consult 

Binnen de JGZ vraagt men zich af of ouders die minder vaak met hun kind op het 
consultatiebureau komen, informatie missen. Om deze reden zijn ouders gevraagd of zij in de 
periode tussen het 6 maanden consult en het invullen van de vragenlijst (vlak voor het 11 
maanden consult) voorlichting of advies hebben gemist. In totaal gaf 17% van de ouders aan 
voorlichting te hebben gemist.  
 
Er is geen verschil gevonden tussen ouders van Westerse en niet-Westerse komaf en jonge en 
oudere moeders in het feit of zij informatie gemist hadden tussen 6 en 11 maanden. Het niveau 
van opleiding zorgt hier ook niet voor verschillen, hoog- en laagopgeleide ouders hebben even 
vaak informatie gemist. In vergelijking met ouders die al oudere kinderen hebben, hebben 
ouders met een eerste kind vaker informatie gemist in de periode tussen het 6 maanden consult 
en 11 maanden (respectievelijk 23% versus 12).  
 
Ook hier is een lijst met onderwerpen aangegeven en kregen ouders ook de ruimte om zelf 
onderwerpen te noemen. Tien procent van de ouders gaf aan voorlichting over voeding te 
hebben gemist. Zie tabel 3.10 voor de overige onderwerpen waarover ouders voorlichting of 
advies gemist hebben. 
 
Tabel 3.10 Gemiste voorlichting door ouders (n=577) 
Onderwerp 
 n % 

Geen voorlichting gemist  398  69 
Weet niet of er voorlichting is gemist  80  14 

Voeding  57  10 
Slapen  23  4 
Gebitsverzorging  21  4 
Andere onderwerpen  21  4 
Ontwikkeling  19  3 

Groei  18  3 
Motoriek  17  3 
Veiligheid  9  2 
Wiegendood  8  1 
Opvoeding  8  1 
Huilen  6  1 

Verzorging (m.u.v. gebitsverzorging)  4  1 

 
Naast het aankruisen van een onderwerp konden ouders ook aangeven wat zij precies aan 
voorlichting gemist hadden. Een aantal ouders heeft dat gedaan (voeding: 55 ouders, 
gebitsverzorging: 20 ouders, veiligheid: 9 ouders, wiegendood: 7 ouders). Ouders die informatie 
gemist hebben over voeding wilden vooral meer weten over de overgang van flesvoeding naar 
vaste voeding en de hoeveelheden die daar bij horen (n=24) en vanaf welke leeftijd welke vaste 
voeding gegeven mag worden (n=12). Bij gebitsverzorging noemden acht ouders dat zij niet 
gehoord hadden vanaf wanneer en hoe vaak zij tanden moeten poetsen. Zeven ouders zeggen 
helemaal geen voorlichting te hebben ontvangen. Ook bij veiligheid en wiegendood geven 
ouders vooral aan dat zij helemaal geen voorlichting hebben gehad (respectievelijk 5 en 4 
ouders). 
 

3.3.8 Voorkeur van ouders 

Ten slotte zijn ouders gevraagd op welke manier zij informatie en advies over hun kind in de 
leeftijd van 6 tot 11 maanden het liefst hadden ontvangen. Zij konden meerdere 
voorlichtingswijzen aankruisen. Bijna de helft van de ouders heeft voorkeur voor een consult op 
het consultatiebureau. Het boekje ‘Ik word groter’ wordt door bijna een derde van de ouders 
genoemd. Zie tabel 3.11 voor de voorkeuren van ouders. 
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Tabel 3.11 Voorkeur voorlichtingswijze van ouders (n=583) 
Voorlichtingswijze 
 

n % 

Consult op het consultatiebureau  266  46 
Boekje ‘Ik word groter’  172  30 
Website  156  27 

E-mail met schriftelijke informatie  120  21 
Folder  69  12 
Anders, namelijk  67  12 
Groepsbijeenkomst op het 
consultatiebureau 

 43  7 

Voorlichtingsfilmpje in de wachtkamer  13  2 

 
Van de ouders die iets ingevuld hadden bij de optie ‘Anders, namelijk’ (n=55) gaf bijna de helft 
aan geen behoefte te hebben gehad aan voorlichting en om die reden ook geen voorkeur te 
hebben voor een voorlichtingswijze. Informatie of een consult per e-mail of het zelf zoeken van 
informatie werden elk vijf keer genoemd. Het telefonisch spreekuur en mensen in de omgeving 
werden beide enkele keren genoemd. 
Hieronder staan enkele andere opmerkingen van ouders: 
 
‘De groepsbijeenkomst heb ik bijgewoond, was ook zeer nuttig. Maar voor het eigen gevoel is 
een consult waarbij mijn kindje onderzocht wordt toch prettiger.’ 
 
‘Er is al genoeg informatie gegeven. Als je als ouder ergens tegenaan loopt, dan zijn er heel veel 
manieren om antwoord te krijgen.’ 
 
‘Het is goed zo via het boekje.’ 
 
‘Ik heb heel veel gehad aan de bellijn van het CB. Ik wist dat ik altijd terecht kon en de 
adviezen waren zeer deskundig. Ik wist/weet dat ik altijd kan bellen en ook snel teruggebeld 
wordt, dat is heel fijn!’. 
 
‘Ik vind de periode tussen de consultbezoeken te lang’.  
 
‘Leuk idee! Elke .... (maand) een paar goede tips (onderbouwd) per mail. Zou mij aanspreken.’ 
 
‘Wel via een consult op het consultatiebureau, maar vooral omdat op deze leeftijd 5 maanden 
tussen twee consulten wel erg lang is.’ 
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Niet-Westerse ouders hebben vaker voorkeur voor voorlichting door middel van een folder dan 
Westerse ouders (zie figuur 3.11). Westerse ouders noemen vaker ‘een andere manier’ dan 
niet-Westerse ouders. Bij de overige voorlichtingswijzen zijn geen verschillen te vinden.  
 
Figuur 3.11 Voorkeur van voorlichtingswijze naar etniciteit ouders 

 
*Significant verschil 

 
Als ouders gevraagd worden op welke manier zij het liefst geïnformeerd zouden willen worden, 
dan blijkt dat hoog opgeleide ouders vaker de voorkeur te geven aan informatieverstrekking via 
een groepsbureau, terwijl laag of gemiddeld opgeleide ouders vaker voorlichting via een folder 
of via een voorlichtingsfilmpje in de wachtkamer zouden willen krijgen (zie figuur 3.12). 
 
Figuur 3.12 Voorkeur van voorlichting naar opleidingsniveau 

 
* Significant verschil 

 
Ouders met een eerste kind zouden vaker dan ouders met oudere kinderen informatie willen 
kunnen vinden in het boekje ‘Ik word groter’ (respectievelijk 34% en 25%). Bijna 4% van de 
ouders met meerdere kinderen zou graag informatie via een voorlichtingsfilmpje in de 
wachtkamer krijgen t.o.v. 1% van de ouders met een eerste kind (net geen significant verschil). 
 
Er is geen verschil gevonden tussen jonge en oudere moeders in hoe zij informatie het liefst 
zouden ontvangen. De percentages van de moeders die het liefst via groepsbureau, folder, 
consult op het consultatiebureau et cetera willen ontvangen zijn gelijk.  
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3.4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

3.4.1 Discussie 

Voorlichting over voeding is door veel ouders ontvangen. De andere onderwerpen, namelijk 
gebitsverzorging, veiligheid en voorkomen van wiegendood, zijn minder vaak aan de orde 
gekomen. De voorlichting aan ouders wordt vooral vraaggericht gegeven (zie ook hoofdstuk 3). 
Als ouders geen vragen hebben over gebitsverzorging, veiligheid of wiegendood en tijdens het 
gesprek komen er geen aangrijpingspunten voorbij waardoor er alsnog voorlichting over 
gegeven kan worden, kan het zijn dat ouders deze informatie inderdaad niet krijgen. Het is 
begrijpelijk dat ouders vooral vragen hebben over voeding, dit is iets waar zij elke dag mee te 
maken hebben. Ook uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van VWS 
komt naar voren dat jonge ouders vooral behoefte hebben aan informatie en praktische tips 
over voeding van jonge kinderen (Voorn, 2013). 
 
Onderwerpen zoals gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood spelen minder en mogelijk 
hebben ouders daar om die reden geen of minder vragen over. Een aantal ouders heeft in de 
toelichting aangegeven dat zij bepaalde informatie niet hadden ontvangen en dat toch wel 
prettig hadden gevonden.  
Ouders met een eerste kind zijn minder tevreden over voorlichting over voeding en 
gebitsverzorging en veiligheid. Zij vonden deze voorlichting minder begrijpelijk dan ouders met 
meerdere kinderen. Ouders met meerdere kinderen zijn voordat zij met hun jongste kind naar 
het 6 maanden consult komen, al eerder in aanraking geweest met voorlichting over deze 
onderwerpen in verband met hun oudere kind(eren). Dit kan de reden ervoor zijn dat zij de 
informatie begrijpelijker vinden.  
Hoog opgeleide ouders waren minder tevreden over de voorlichting over voeding en 
gebitsverzorging en zij vonden de voorlichting over veiligheid in huis minder bruikbaar. Het kan 
zijn dat hoog opgeleide ouders kritischer zijn over de voorlichting die zij krijgen dan lager 
opgeleide ouders. Zij gebruiken ook vaker andere informatiebronnen en vergelijken de 
informatie die zij via het consultatiebureau krijgen mogelijk met die van andere bronnen. 
Ouders is gevraagd op welke manier zij het liefst informatie en advies over hun kind hadden 
willen ontvangen in de periode tussen 6 en 11 maanden. Opvallend is dat de meeste ouders 
manieren noemen die zij al kennen, zoals een consult op het consultatiebureau en het boekje ‘Ik 
word groter’. Uit de studie van Voorn et al (2013) onder ouders van jonge kinderen tot 4 jaar 
blijkt dat ouders informatie over voeding en veiligheid in en om huis het liefst via internet willen 
ontvangen en informatie over motorische ontwikkeling en praktische tips over voeding het liefst 
via het consultatiebureau. 
 

3.4.2 Conclusies 

Het merendeel van de ouders heeft tijdens het 6 maanden consult voorlichting ontvangen over 
voeding. Voorlichting over gebitsverzorging, veiligheid en het voorkomen van wiegendood is bij 
maximaal vier op de tien ouders aan de orde gekomen.  
 
Ontvangen voorlichting en advies tijdens het 6 maanden consult wordt over het algemeen 
positief beoordeeld. Hoog opgeleide ouders en ouders met een eerste kind waren minder vaak 
tevreden over de voorlichting over voeding en gebitsverzorging en veiligheid. Ouders met een 
eerste kind vonden deze minder begrijpelijk. Hoog opgeleide ouders vonden de voorlichting over 
veiligheid minder vaak bruikbaar. Jongere moeders vonden de voorlichting over slapen minder 
vaak begrijpelijk dan oudere moeders.  
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Een derde van de ouders heeft tussen het 6 maanden consult en het invullen van de vragenlijst 
een indicatieconsult gehad. Ouders met een eerste kindje hebben dat vaker gehad dan ouders 
met meerdere kinderen. Bij een indicatieconsult wordt over alle onderwerpen minder 
voorlichting gegeven. Het meest komt voorlichting over voedingsonderwerpen aan bod. De 
meeste ouders oordelen positief over de ontvangen voorlichting tijdens het indicatieconsult. 
 
Een deel van de ouders heeft in de tijd tussen het 6 maanden consult en het invullen van de 
vragenlijst gebruik gemaakt van aanvullende diensten van het consultatiebureau (18% van het 
weeghalfuurtje, 18% van het telefonisch spreekuur en 7% van het groepsbureau Voeding). Het 
boekje ‘Ik word groter’ is door meer dan de helft (58%) van de ouders gebruikt, vooral om 
informatie over voeding op te zoeken. De Veiligheidskaart is door 10% van de ouders gebruikt. 
Zij lazen deze met name in het algemeen door. 
Ouders met een eerste kindje maakten vaker gebruik van de aanvullende diensten en het 
boekje ‘Ik word groter’ en de Veiligheidskaart. Zij hebben duidelijk een grotere informatie 
behoefte dan ouders met oudere kinderen. 
 
Ouders maakten naast het boekje ‘Ik word groter’ en de Veiligheidskaart vooral gebruik van 
websites en hun sociale netwerk om informatie op te doen. In totaal deed 77% van alle ouders 
dat tussen het 6 maanden consult en het invullen van de vragenlijst. Hoogopgeleide ouders en 
ouders met een eerste kind hebben vaker van deze andere informatiebronnen gebruik gemaakt 
dan andere ouders.  

 
Hoewel de meerderheid van de  ouders informatie opzocht tussen het 6- en 11 maanden 
consult, geeft een relatief klein deel (17%) aan voorlichting gemist te hebben in die periode. 
Ouders met een eerste kind hebben vaker voorlichting gemist dan ouders met oudere kinderen. 
Ouders geven aan vooral informatie over voeding te hebben gemist. 

 
Hoewel veel ouders ook zelf informatie opzoeken via websites, geeft de meerderheid (bijna de 
helft) van de ouders aan voorlichting het liefst via een consult op het consultatiebureau te willen 
krijgen. Bijna een derde van de ouders noemt het boekje ‘Ik word groter’, bijna een kwart 
noemt ‘via een website’ en een vijfde noemt ‘een e-mail met schriftelijke informatie’. Acht 
procent van de ouders noemt een groepsbureau. Ouders met een eerste kindje zouden vaker 
dan ouders met oudere kinderen informatie via het boekje ‘Ik word groter’ willen krijgen. Hoog 
opgeleide ouders noemen vaker een groepsbureau en lager opgeleide ouders vaker een folder of 
voorlichtingsfilmpje in de wachtkamer. Niet-Westerse ouders hebben vaker de voorkeur voor 
voorlichting in de vorm van een folder dan Westerse ouders. 
 

3.4.3 Aanbevelingen 

 
1. Tijdens de consulten op het consultatiebureau wordt vraaggericht gewerkt. Voorlichting en 

advies gaan (daardoor) met name over voeding. Daar hebben de meeste ouders behoefte 
aan. Nagegaan moet worden hoe het in het kader van de preventieve taak van de JGZ 
naast voorlichting op basis van vragen van ouders (vraaggericht werken) ook anticiperende 
voorlichting kan worden gegeven over onderwerpen (gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood) waar ouders geen vragen over hebben.  

 
2. Ouders weten soms niet dat zij bepaalde informatie niet hebben gekregen, terwijl zij daar 

achteraf misschien wel behoefte aan hebben gehad. Nagegaan moet worden of de 
onderwerpen gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood – waar ouders tijdens het consult 
uit zich zelf weinig vragen over hebben - toch kort benoemd moeten worden, om ouders op 
deze onderwerpen te attenderen en mogelijke vragen te beantwoorden. 
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3. De voorlichting en advies die ouders via het consultatiebureau ontvangen wordt door de 
meerderheid van hen positief beoordeeld. Voor een aantal groepen zijn verbeterpunten te 
benoemen: 
• Ouders met een eerste kind vinden voorlichting over voeding en veiligheid minder 

begrijpelijk (mogelijk omdat zij deze informatie voor het eerst horen). Het is aan te 
raden om bij ouders met een eerste kind na te gaan of zij de informatie begrepen 
hebben; 

• Jongere moeders vinden voorlichting over slapen minder vaak begrijpelijk dan oudere 
moeders. Gezien het risico dat er is als de voorlichting niet goed wordt begrepen (grotere 
kans op wiegendood) is het aan te raden goed bij ouders na te gaan of zij de ontvangen 
voorlichting hebben begrepen; 

• Hoog opgeleide ouders waren minder tevreden over de voorlichting over eten en drinken 
en vonden de voorlichting over veiligheid in huis vaker minder bruikbaar. Het is aan te 
bevelen na te gaan hoe de voorlichting over deze onderwerpen beter aan kan sluiten bij 
de wensen van deze ouders. 

 
4. Gezien het gebruik dat een relatief grote groep ouders er van maakt, worden het 

weeghalfuurtje en het telefonisch spreekuur door ouders gewaardeerd als aanvullende 
diensten van het consultatiebureau. Vooral ouders met een eerste kindje maken hier 
gebruik van. Het is aan te bevelen deze diensten te handhaven. 

 
5. Relatief veel ouders hebben tussen het 6- en 11 maanden consult gebruik gemaakt van het 

boekje ‘Ik word groter’. Het boekje wordt ook relatief vaak genoemd door ouders als manier 
waarop zij het liefst informatie zouden willen ontvangen in die periode. Hoewel ouders over 
het algemeen tevreden zijn over het boekje, vindt een deel dat het niet goed aansluit bij de 
problemen waar men tegen aan loopt. Concrete aanbevelingen zijn om ook hoeveelheden 
en recepten in het boekje op te nemen en de indeling te verbeteren. 

 
6. De veiligheidskaarten 6-12 maanden worden door relatief weinig ouders (10%) ingekeken 

tussen het 6- en 11 maanden consult. Bijna een vijfde van alle ouders zegt deze 
veiligheidskaarten niet te hebben gekregen. Het is aan te bevelen ouders tijdens het 6 
maanden consult nogmaals te wijzen op de veiligheidskaarten en na te gaan of zij deze 
(nog) hebben. Om de informatie beter aan te laten sluiten bij problemen waar ouders tegen 
aan lopen zouden ouders eigenlijk ook ná het 6 maanden consult, kort voor hun kind gaat 
kruipen (rond 8 maanden), nogmaals op de veiligheidskaarten geattendeerd moeten 
worden. 

 
7. Relatief veel ouders gebruiken het internet/websites om informatie te zoeken. Het is aan te 

bevelen ouders informatie te geven over betrouwbare websites. 
 
8. Bij het overwegen van alternatieven voor het geven van voorlichting aan ouders met een 

kindje tussen de 6 en 11 maanden is het aan te bevelen rekening te houden met de door 
ouders aangegeven voorkeuren. De belangrijkste voorkeuren van ouders zijn: tijdens een 
consult op het consultatiebureau, via het boekje ‘Ik word groter’, via een website en via een 
e-mail met schriftelijke informatie. 
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4.  Ervaringen JGZ-medewerkers met voorlichting 

4.1 Inleiding 
 
Het geven van voorlichting is één van de belangrijke pijlers van de JGZ. Door de flexibilisering 
van de contactmomenten is ook de voorlichting in de periode tussen 6 en 11 maanden anders 
ingericht (zie ook de algemene inleiding). Door het niet standaard aanbieden van 
contactmomenten aan kinderen met minder risico zijn JGZ-medewerkers bang dat mogelijk 
nieuwe groepen risicokinderen worden gecreëerd als gevolg van minder momenten waarop 
voorlichting gegeven kan worden.   
 
Doel van de evaluatie onder JGZ-medewerkers 
Het in kaart brengen van ervaringen van JGZ-medewerkers met de adviezen en voorlichting die 
ze geven tijdens het 6 maanden consult, het 11 maanden consult en tijdens eventuele 
indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden. 
 
Vraagstellingen: 
1. Hoe wordt de voorlichting door JGZ-medewerkers binnen de flexibilisering van 

contactmomenten tussen 6 en 11 maanden uitgevoerd? 
2. Wat zijn de ervaringen van JGZ-medewerkers met de voorlichting binnen flexibilisering van 

contactmomenten tussen 6 en 11 maanden? 
 

4.2 Methode 
 
De gegevens over ervaringen van medewerkers met betrekking tot het geven van voorlichting 
en advies binnen de flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden zijn 
verzameld door middel van een digitale vragenlijst (zie bijlage 4.1). De vragenlijst bevat vragen 
over: 
- Het al dan niet geven van voorlichting en advies met betrekking tot voeding, 

gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood bij het 6 maanden consult (artsen),  
 11 maanden consult (verpleegkundigen) en/of indicatieconsulten tussen 6-11 maanden; 
- Of bij het 6 en 11 maanden consult en indicatieconsulten over andere onderwerpen advies 

en voorlichting is gegeven en zo ja, welke onderwerpen dit zijn; 
- Het oordeel van de medewerkers over de voorlichting en advies ten aanzien van de 

beschikbare tijd die er hiervoor is tijdens het consult, de deskundigheid die zij hebben om 
de voorlichting en het advies te geven, de ondersteunende materialen die hiervoor 
beschikbaar zijn en de protocollen en richtlijnen die hiervoor beschikbaar zijn; 

- Knelpunten die ervaren worden bij de advisering en voorlichting binnen de flexibele 
werkwijze; 

- Kenmerken van de JGZ-medewerker (discipline, bureaucode). 
 
De vragenlijst is ontwikkeld met behulp van vragenlijsten afkomstig uit de evaluatie van een 
proefperiode waarin de flexibilisering tussen 6 en 11 maanden werd ingevoerd2 (De Vos et al, 
2011) en in samenwerking met de jeugdartsen en de stafverpleegkundige aanwezig in het 
projectteam.  

 

                                           
2 Tijdens deze proefperiode werd de flexibilisering versneld ingevoerd vanwege een (tijdelijke) personeelsstop. 
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Alle artsen en verpleegkundigen die werken met kinderen onder één jaar oud in de regio 
Eemland zijn in juni 2012 benaderd om de vragenlijst in te vullen. De nieuwe werkwijze, waarin 
het aantal standaard contactmomenten is afgenomen en de momenten van voorlichting zijn 
verplaatst, is vanaf 1 juli 2010 ingevoerd. De benaderde artsen en verpleegkundigen hadden 
dus, indien zij al die tijd bij GGD Midden-Nederland werkzaam waren, bijna 2 jaar ervaring met 
de nieuwe werkwijze. Artsen en verpleegkundigen hebben in juli 2012 een e-mail met verzoek 
tot deelname aan het onderzoek ontvangen met daarbij een link naar de website. In augustus 
en september zijn 2 herinneringen verstuurd waarmee degenen die de vragenlijst nog niet 
hadden ingevuld werden opgeroepen dit alsnog te doen. De totale doelgroep voor dit onderzoek 
bestaat uit 20 artsen en 34 verpleegkundigen (N=54).  
 
Data-analyse 
Om na te gaan hoe de voorlichting en advisering binnen de flexibele werkwijze wordt 
uitgevoerd, worden de resultaten beschreven met frequentietabellen.  
Om na te gaan of er verschillen in ervaringen tussen artsen en verpleegkundigen zijn die op hun 
consultatiebureau relatief veel of weinig allochtone ouders en veel of weinig ouders met een 
lage sociaal economische status zien, zijn de consultatiebureaulocaties waar de artsen en 
verpleegkundigen werken ingedeeld op basis van etniciteit en opleidingsniveau van de ouders 
die deze bezoeken. Dit is gebeurd op basis van gegevens over het geboorteland van de ouder(s) 
en het opleidingsniveau van ouder(s) per consultatiebureaulocatie zoals geregistreerd in het 
DDJGZ tijdens het huisbezoek bij twee weken. Gemiddeld is 17% van de kinderen die één van 
de consultatiebureaulocaties bezoeken in Eemland van niet-Westerse allochtone afkomst en 
heeft 31% van de kinderen laag opgeleide ouders (VMBO of lager). Drie van de 18 artsen en vijf 
van de 26 verpleegkundigen werken op een consultatiebureaulocatie met meer dan gemiddeld 
niet-Westerse allochtone kinderen (> 17%). Twee artsen en vijf verpleegkundigen werken op 
een consultatiebureaulocatie met meer dan gemiddeld laag opgeleide ouders (> 31%). Met 
behulp van een Chi-kwadraat toets is voor een aantal items (uitvoering voorlichting en ervaren 
knelpunten) gekeken of er verschillen zijn tussen artsen en verpleegkundigen die op een 
consultatiebureaulocatie werken met meer of evenveel of minder dan het gemiddelde 
percentage niet-Westerse allochtone kinderen en kinderen met meer of evenveel of minder laag 
opgeleide ouders. 
 

4.3 Resultaten 
 
Respons 
De vragenlijst is door 44 medewerkers helemaal ingevuld. De respons komt daarmee op 81% 
van het totaal aantal JGZ-medewerkers werkzaam met kinderen onder één jaar oud. Alle 
consultatiebureaulocaties waren onder de respondenten vertegenwoordigd. De respons onder 
artsen is 90%, de respons onder verpleegkundigen is 76%.  
 

4.3.1 Voorlichting door artsen tijdens 6 maanden consulten 

 
Uitvoering voorlichting tijdens 6 maanden consulten 
Artsen zijn in de vragenlijst gevraagd naar hoe vaak zij tijdens het 6 maanden consult 
voorlichting en advies (mondeling en/of schriftelijk) geven over voeding, gebitsverzorging, 
veiligheid en voorkómen van wiegendood. 
 
Voor elk van de 15 items konden artsen aangeven hoe vaak (‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ of 
‘altijd’) zij hier voorlichting en advies over geven tijdens het 6 maanden consult. Zie tabel 4.1 
voor de resultaten. 
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Tabel 4.1 Geven van voorlichting en advies door artsen tijdens het 6 maanden consult 

 
De meeste artsen geven ‘vaak’ tot ‘altijd’ voorlichting en advies over voeding aan ouders van 6 
maanden oude kinderen. Vrijwel alle artsen geven voorlichting over vitamine D en het geven 
van bijvoeding. De meerderheid geeft ook voorlichting over het geven van kauwbaar eten. Over 
het gebruik van opvolgmelk wordt minder vaak voorlichting gegeven dan over de andere 
voedingsonderwerpen. 
 
Voorlichting over tandenpoetsen en drinken uit een open beker wordt regelmatig gegeven door 
artsen. Ongeveer de helft doet dit ‘vaak’ tot ‘altijd’. Het niet geven van een zuigfles met zoete 
inhoud in bed, box of wandelwagen (ter voorkoming van cariës) komt minder vaak ter sprake. 
 

Voorlichting over veiligheid komt niet of nauwelijks aan bod tijdens 6 maanden consulten. Deze 
bevinding komt overeen met observaties die uitgevoerd zijn ten behoeve van een interne audit 
op de inhoud van 6 maanden consulten (Feenstra et al, 2012). Artsen geven daarbij ook aan dat 
deze items nog niet echt van toepassing zijn, omdat de kindjes nog niet kunnen kruipen of 
lopen.  
 
Onderwerpen met betrekking tot het voorkomen van wiegendood komen volgens artsen 
wisselend aan bod tijdens 6 maanden consulten. Het op de rug in bed leggen van het kind komt 
bij bijna de helft van de artsen ‘vaak’ aan bod. Niet roken in het bijzijn van het kind en het 
gebruik van een dekbed worden minder vaak besproken. Uit de audit is gebleken dat deze 
informatie bij het 6 maanden consult met name wordt gegeven als een kind een indicatie voor 
wiegendood heeft (bijvoorbeeld omdat de ouders van het kind roken). 
 
Voor geen van de onderwerpen is er een verschil gevonden in de frequentie van het geven van 
voorlichting tussen artsen die werken op consultatiebureaus met meer versus gemiddeld of 
lagere percentages niet-Westerse allochtone ouders of meer versus gemiddeld of lagere 
percentages laag opgeleide ouders. 
 

 n Nooit/ 
Zelden 

Soms Vaak/ 
Altijd 

Geen 
antwoord 

Voeding 
Gebruik van vitamine D 18  1 17  
Gebruik van opvolgmelk 18 1 5 12  
Geven van bijvoeding 18  1 17  
Geven van kauwbaar eten 18  3 15  

Gebitsverzorging 
Tandenpoetsen met fluoridehoudende 
peutertandpasta 

18 4 5 9  

Drinken uit een open beker 18 4 7 7  
Zuigfles met zoete inhoud in bed, box of 
wandelwagen 

18 7 7 4  

Veiligheid 
Gebruik van traphekjes 18 12 6   
Veilig opbergen van medicijnen 18 13 5   
Veilig opbergen van schoonmaakmiddelen 18 13 5   
Kind niet op schoot nemen bij drinken van hete 
vloeistof 

18 12 4 2  

Kind niet alleen in bad laten zitten 18 13 3 1 1 
Voorkomen van wiegendood 

Kind op de rug in bed leggen 18 2 6 8  
Niet roken in het bijzijn van het kind 18 4 9 4  
Kind niet onder een dekbed laten slapen 18 5 8 3  
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Voorlichting over andere onderwerpen 
Vijftien van de achttien artsen geven aan dat zij naast voorlichting en advies over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en voorkomen van wiegendood ook voorlichting geven over andere 
onderwerpen. Vijf artsen geven aan vraaggericht te werk te gaan, dus alleen op een onderwerp 
in te gaan als het door de ouders ter sprake wordt gebracht. De anderen geven met name ook 
voorlichting over ontwikkeling, medische zaken en motoriek. Zie voor alle genoemde 
onderwerpen tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Overige onderwerpen waarover advies en voorlichting wordt gegeven door artsen tijdens het 6 
maanden consult 
Onderwerp Aantal artsen 
Ontwikkeling  6 
Medische zaken  3 

Motoriek  3 
Veiligheid (loopstoeltjes)  2 
Slapen  1 
Houding  1 
Gedrag  1 
Balans werk/zorg  1 

 
Oordeel over voorlichting en advies tijdens 6 maanden consulten 
In de vragenlijst zijn artsen gevraagd naar hun oordeel over de voorlichting en advies ten 
aanzien van de beschikbare tijd die er hiervoor is tijdens het consult, de deskundigheid die zij 
hebben om de voorlichting en het advies te geven, de ondersteunende materialen die hiervoor 
beschikbaar zijn en de protocollen en richtlijnen die hiervoor beschikbaar zijn. 
 
Beschikbare tijd en deskundigheid van artsen 
Het oordeel van artsen ten aanzien van beschikbare tijd en de eigen deskundigheid is 
respectievelijk in tabel 4.3 en 4.4 gepresenteerd. Voor voorlichting over voeding en 
gebitsverzorging geeft meer dan de helft van de artsen aan vaak voldoende tijd te hebben. Voor 
voorlichting over veiligheid en het voorkomen van wiegendood is vaak minder tijd beschikbaar.  
 
De artsen geven aan dat dit mede is omdat er op vraag van ouders vaak vooral voorlichting 
over voeding wordt gegeven. De meeste artsen vinden zichzelf voldoende tot ruim voldoende 
deskundig om voorlichting en advies aan ouders/verzorgers te geven. Een kleine groep vindt 
zichzelf niet voldoende deskundig, met name op het gebied van wiegendood en veiligheid. Eén 
arts geeft aan dat het tijdrovend is om de nieuwste inzichten bij de houden en die te verwerken 
in de consulten.  
 
Een aantal artsen geeft aan dat het feit of voorlichting wordt gegeven vooral afhankelijk is van 
de vragen die ouders hebben en of zij daarnaast nog voldoende tijd hebben. Twee artsen laten 
weten dat voorlichting over wiegendood op een eerder moment gegeven wordt en niet elke keer 
wordt herhaald. Eén arts gaat er vanuit dat wiegendood en veiligheid bij eerdere consulten al 
aan bod zijn gekomen. 
 
Tabel 4.3 Oordeel ten aanzien van beschikbare tijd voor het geven van voorlichting en advies tijdens het 6 
maanden consult naar onderwerp 
Vind je dat je voldoende tijd hebt tijdens 6 maanden consulten om voorlichting en advies te geven over: 

 n Nooit/ 
Zelden 

Soms Vaak/ 
Altijd 

Geen 
antwoord 

Voeding 18  3  13 2 
Gebitsverzorging 18  4 3  10 1 
Veiligheid 18  10 3  4 1 
Voorkomen van wiegendood 18  7 6  4 1 
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Tabel 4.4 Oordeel ten aanzien van deskundigheid voor het geven van voorlichting en advies tijdens het 6 
maanden consult naar onderwerp 
Vind je dat je voldoende deskundig bent om tijdens 6 maanden consulten voorlichting en advies te geven over: 

 n Onvol-
doende 

Niet vol-
doende/ 

niet 
Onvol-
doende 

Ruim 
vol-

doende 

Geen 
antwoord 

Voeding 18 3   14 1 

Gebitsverzorging 18 3   15  

Veiligheid 18 4 4  9 1 

Voorkomen van wiegendood 18 3 1  14  

 

Beschikbare ondersteunende materialen, protocollen en richtlijnen 
De beschikbare ondersteunende materialen voor het contactmoment op 6 en 11 maanden (zie 
ook bijlage 4.2) vinden de artsen over het algemeen geschikt. Als meest geschikt worden de 
’Folder voeding 0-1 jaar’ en de ‘Veiligheidskaarten’ genoemd. De ‘Producteninformatiemap 
Voeding’ wordt minder goed beoordeeld dan de andere materialen. Het oordeel over alle 
materialen is te zien in tabel 4.5.  
 
Tabel 4.5 Oordeel ten aanzien van beschikbare ondersteunende materialen voor het geven van voorlichting 
en advies tijdens het 6 maanden consult 
Wat vind je van de ondersteunende materialen die beschikbaar zijn voor het geven van voorlichting en advies tijdens 
6 maanden consulten?  
 n Zeer on-

geschikt/
on-

geschikt 

Niet 
geschikt

/niet 
on-

geschikt 

Geschikt/ 
Zeer 

geschikt 

Mate-
riaal is 
mij niet 
bekend 

Geen 
antwoord 

Folder voeding 0-1 jaar 18    16 1 1 
Vitamine D advies 18  5  9 3 1 
Producteninformatiemap voeding 18 2 7  5 4  
Werkgroep Voeding 18  4  10 4  
Landelijk advies Ivoren Kruis 18  5  3 9 1 
Veiligheidskaarten 18  1  17   

Nieuwsbrief Stichting Consument en 
Veiligheid 

18  6  6 5 1 

Informatie ‘Lekker slapen’ 18  3  11 2 2 

 
Op de Veiligheidskaarten na, zijn de materialen bij minimaal één arts niet bekend. Opvallend is 
dat de helft van de artsen aangeeft geen kennis te hebben van het ‘Landelijk advies Ivoren 
Kruis’. Dit advies staat wel genoemd bij de invulling van het 6 maanden consult. Bijna een derde 
van de artsen kent de nieuwsbrief van Stichting Consument en Veiligheid niet3. Deze nieuwsbrief 
is bedoeld ter informatie voor professionals en niet direct om ouders voorlichting te geven. 
 
De beschikbare protocollen en richtlijnen worden over het algemeen duidelijk gevonden. Een 
uitzondering is de ‘Richtlijnen Goede Voeding’. Ruim een kwart van de artsen vindt deze niet 
heel duidelijk. Een derde van de artsen kent dit materiaal niet. Ook de ‘Aandachtspunten 
Preventieve Mondzorg’ zijn bij relatief veel artsen onbekend. Zie ook tabel 4.6. 
 

                                           
3 Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden en bleek op een gegeven moment niet meer toegestuurd te zijn. Inmiddels 
is dit weer aangevraagd. 
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Tabel 4.6 Oordeel ten aanzien van beschikbare protocollen en richtlijnen voor het geven van voorlichting 
en advies tijdens het 6 maanden consult 
Wat vind je van de richtlijnen en protocollen die beschikbaar zijn voor het geven van voorlichting en advies tijdens 6 
maanden consulten? 
 n Niet 

duide-
lijk/ 

niet on-
duide-

lijk 

Duidelijk/ 
Zeer 

duidelijk 

Mate-
riaal is 
mij niet 
bekend 

Geen 
antwoord 

Richtlijn ‘Voeding van zuigelingen en peuters’ 18   17  1 

Richtlijnen Goede Voeding 2006 18 5  7 6  
Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar 
voor de JGZ 

18 1  10 7  

Protocol ‘Veilig groot worden’ 18 2  14 2  
Richtlijn ‘Preventie Wiegendood’ 18   17 1  

 
Op de Richtlijn ‘Voeding van zuigelingen en peuters’ na zijn de protocollen en richtlijnen bij 
minimaal één arts niet bekend.  
 

4.3.2 Voorlichting door artsen tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden 

Alle artsen die de vragenlijst ingevuld hebben zien kinderen voor indicatieconsulten tussen 6 en 
11 maanden (n=18).  
 
Groei, motoriek, ontwikkeling en VOV (vroegtijdige onderkenning visuele stoornissen) zijn de 
redenen waarom kinderen het vaakst bij de artsen komen tijdens indicatieconsulten. Zie tabel 
4.7 voor de resultaten.  
 
Tabel 4.7 Onderwerpen indicatieconsult bij arts tussen 6 en 11 maanden 
Waarvoor komen kinderen bij jou voor een indicatieconsult? 
 n Nooit/ 

Zelden 
Soms Vaak/ 

Altijd 
Geen 

antwoord 
Voeding 18 7 6  2 1 
Groei 18  4  13 1 

Motoriek 18  5  12 1 
Ontwikkeling 18  6  11 1 
VOV 18  7  9 2 
Slapen 18 12 4  2 
Gedragsproblemen 18 11 4  1 2 

 
Artsen konden in een open veld andere redenen voor indicatieconsulten noemen. Gezondheid 
werd daarbij het meest genoemd. Andere redenen voor een indicatieconsult zijn lichamelijke 
afwijkingen, de thuissituatie of op verzoek van ouders.   
 
Uitvoering voorlichting tijdens indicatieconsulten 
Tijdens een indicatieconsult geven artsen, naast het onderwerp waarvoor de ouders met hun 
kind komen, niet heel vaak voorlichting over de onderwerpen die in de protocollen staan. 
Voeding komt daarbij nog het vaakst aan bod. Eén arts brengt dit onderwerp bij elk 
indicatieconsult ter sprake. Zie voor alle antwoorden tabel 4.8.  
 
Tabel 4.8 Geven van voorlichting en advies door artsen tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden 
 n Nooit/ 

Zelden 
Soms Vaak/ 

Altijd 
Geen 

antwoord 
Voeding 18  2 6 7 3 
Gebitsverzorging 18  7 9  2 
Veiligheid 18  10 5  3 

Voorkomen van wiegendood 18  10 6  2 

 
Van de elf artsen die aangeven over andere onderwerpen dan de reden van consult én de 15 
items voorlichting te geven, zeggen er acht tijdens het indicatieconsult vraaggericht te werk te 
gaan. Hierbij worden geen onderwerpen genoemd die daarbij vaak aan de orde komen. 
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Oordeel beschikbare ondersteunende materialen 
Voor het geven van voorlichting en advies tijdens indicatieconsulten zijn dezelfde 
ondersteunende materialen beschikbaar als voor tijdens het 6 maanden consult. De artsen 
vinden de meeste materialen minder geschikt ter ondersteuning bij indicatieconsulten dan bij 
het 6 maanden consult. Eén arts geeft aan dat de genoemde materialen vaak al tijdens het 
standaardbezoek besproken zijn en dat tijdens een indicatieconsult dieper op bepaalde zaken in 
wordt gegaan. Zie ook tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9 Oordeel ten aanzien van beschikbare ondersteunende materialen voor het geven van voorlichting 
en advies tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden 
 n Zeer 

onge-
schikt/ 
onge-
schikt 

Niet ge-
schikt/ 

niet 
onge-
schikt 

Geschikt/
zeer 

geschikt 

Mate-
riaal is 
mij niet 
bekend 

Geen 
antwoord 

Folder voeding 0-1 jaar 18  2  15 1  
Vitamine D advies 18  7  7 3 1 
Producteninformatiemap voeding 18 2 8  7 1  
Werkgroep Voeding 18 1 8  6 3  
Landelijk advies Ivoren Kruis 18  8  2 7 1 
Veiligheidskaarten 18  6  12   

Nieuwsbrief Stichting Consument en 
Veiligheid 

18  7  5 5 1 

Informatie ‘Lekker slapen’ 18  4  10 2 2 

 

4.3.3 Knelpunten en verbeterideeën door artsen 

Artsen zijn gevraagd of zij binnen de flexibele werkwijze bij advisering en voorlichting aan 
ouders van kinderen tussen 6 en 11 maanden tegen knelpunten aanlopen. Zestien artsen geven 
aan daarmee te maken te hebben. Zij konden aanvinken welke knelpunten zij ervaren, 
bijvoorbeeld het moment van voorlichting, veranderde inhoud van consulten en de beschikbare 
tijd, materialen, richtlijnen en protocollen. De meest genoemde knelpunten zijn de beschikbare 
tijd en het moment waarop voorlichting wordt gegeven. Zie tabel 4.10 voor de benoemde 
knelpunten. 
 
Tabel 4.10 Ervaren knelpunten door artsen binnen de flexibele werkwijze tussen 6 en 11 maanden 
Knelpunt n=18 
Beschikbare tijd 9 
Moment van voorlichting 8 
Veranderde inhoud van consulten 6 
Anders 5 
Beschikbare richtlijnen en protocollen 2 

Beschikbare materialen 1 

 
Wat betreft het moment van voorlichting geven artsen aan dat bepaalde informatie bij het 6 
maanden consult nog niet relevant is (zoals informatie over tanden poetsen en veiligheid in 
verband met kruipen), maar dan wel al gegeven moet worden omdat ouders pas met 11 
maanden weer op het consultatiebureau zijn. Op dat moment komt de voorlichting te laat. Met 
betrekking tot voeding zou er een extra voorlichtingsmogelijkheid moeten zijn, omdat er zoveel 
veranderd in de tweede helft van het eerste levensjaar. Het groepsbureau Voeding is daar op 
zich geschikt voor, maar zou dan wel aan alle ouders aangeboden moeten worden en niet alleen 
op indicatie zoals dat nu gebeurt. 
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“De voorlichting is geschikter om rond 9 maanden te geven. Volgens het protocol moet dit nu 
rond 6 maanden gegeven worden. Dat is vaak te vroeg en nog niet actueel zoals kruipen en 
tanden poetsen.” 
 
“De tijd gaat vaak op aan alleen de voorlichting over voeding, ouders hebben veel vragen 
hierover.” 
 
“Door het wegvallen van het consult van 9 maanden is er veel in het 6 maanden consult 
gestopt: VOV, beoordelen algemene ontwikkeling en motoriek, voeding tot 1 jaar.” 
 
Voor de belangrijkste knelpunten (beschikbare tijd en moment van voorlichting) is gekeken of er 
een verschil is tussen artsen die op een consultatiebureaulocatie werken met meer versus 
gemiddeld of lagere percentages niet-Westerse allochtone ouders of meer versus gemiddeld of 
lagere percentages laag opgeleide ouders. Er is hierbij geen verschil tussen de artsen gevonden. 
 
Artsen die andere knelpunten ervaren, noemen onder andere computerondersteuning en de 
lange overbruggingsperiode tussen het 6 en 11 maanden consult. Ook wordt aangegeven dat er 
in het tweede half jaar veel gebeurt wat ontwikkeling betreft. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld 
een ontwikkelingsachterstand dan pas bij 11 maanden zichtbaar wordt, terwijl deze ook op 9 
maanden ontdekt had kunnen worden. 
 
Tot slot zijn artsen gevraagd of zij, rekening houdend met de genoemde knelpunten, ideeën 
hebben over hoe de voorlichting tussen 6 en 11 maanden anders vorm gegeven kan worden. 
Negen artsen gaven aan hier (meerdere) ideeën over te hebben. Zes van hen noemen een 
groepsbureau als voorlichtingsmogelijkheid. Vijf artsen noemen voorlichting via internet. Bij 
voorlichting in de vorm van een groepsbureau wordt aangegeven dat het huidige groepsbureau 
Voeding dan uitgebreid zou kunnen worden met meerdere onderwerpen (zoals slapen en tanden 
poetsen) en/of om deze te verplaatsen naar een eerder tijdstip, bijvoorbeeld voordat ouders 
naar het 6 maanden consult gaan, zodat zij tijdens het groepsbureau al informatie krijgen over 
(vaste) voeding en men hier tijdens het 6 maanden consult minder aandacht aan hoeft te 
besteden. Rond 8 maanden zou dan een extra groepsbureau toegevoegd kunnen worden waarin 
onder andere gedrag aan bod komt. Ouders hebben hiermee meteen de mogelijkheid om 
ervaringen met andere ouders uit te wisselen. Bij voorlichting via internet wordt een blog 
genoemd, een website met leeftijdgebonden informatie of een vraagbaak per e-mail of via de 
website. 
 

4.3.4 Voorlichting door verpleegkundigen tijdens 11 maanden consulten 

 
Uitvoering voorlichting tijdens 11 maanden consulten 
Verpleegkundigen zijn in de vragenlijst gevraagd naar hoe vaak zij tijdens 11 maanden 
consulten voorlichting en advies (mondeling en/of schriftelijk) geven over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en voorkomen van wiegendood. 
 
Voor elk van de 15 items konden verpleegkundigen aangeven hoe vaak zij hier (‘nooit’, ‘zelden’, 
‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’) voorlichting en advies over geven tijdens het 11 maanden consult. Zie 
voor alle antwoorden tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Geven van voorlichting en advies door verpleegkundigen tijdens het 11 maanden consult 
 n Nooit/ 

Zelden 
Soms Vaak/ 

Altijd 
Geen 

antwoord 
Voeding 
Gebruik van vitamine D 26    26  
Gebruik van opvolgmelk 26    26  

Geven van bijvoeding 26  1  1  24  
Geven van kauwbaar eten 26   1  25  
Gebitsverzorging 
Tandenpoetsen met fluoridehoudende 
peutertandpasta 

26   2  24  

Drinken uit een open beker 26   2  24  
Zuigfles met zoete inhoud in bed, box of 
wandelwagen 

26  2  4  20  

Veiligheid 
Gebruik van traphekjes 26  7  8  10 1 
Veilig opbergen van medicijnen 26  12  7  6 1 
Veilig opbergen van schoonmaakmiddelen 26  10  7  8 1 
Kind niet op schoot nemen bij drinken van hete 
vloeistof 

26  13  7  6  

Kind niet alleen in bad laten zitten 26  12  8  6  
Voorkomen van wiegendood 
Kind op de rug in bed leggen 26  16  9  2 1 
Niet roken in het bijzijn van het kind 26  8  15  3  
Kind niet onder een dekbed laten slapen 26  12  10  4  

 
Alle verpleegkundigen geven bij elk 11 maanden consult voorlichting over het gebruik van 
opvolgmelk. Dit is vaker dan artsen dat doen bij het 6 maanden consult. Ook de andere 
voedingsonderwerpen komen bij de meeste verpleegkundigen ‘vaak’ of ‘altijd’ aan bod. 
Voorlichting over tandenpoetsen en drinken uit een open beker komt ook bij zo goed als alle 
verpleegkundigen ‘vaak’ of ‘altijd’ aan de orde. Dit is frequenter dan bij artsen tijdens het 6 
maanden consult. Twee verpleegkundigen geven aan het zelden te hebben over het niet geven 
van een zuigfles met zoete inhoud in bed, box of wandelwagen. 
 
Hoewel voorlichting en advies over veiligheid tijdens het 11 maanden consult bij de 
verpleegkundige wel vaker aan bod komt dan tijdens het 6 maanden consult bij de jeugdarts, 
geeft toch een kwart tot de helft van de verpleegkundigen aan hier ‘nooit’ tot ‘zelden’ 
voorlichting of advies over te geven bij het 11 maanden consult.  
 
Voorlichting en advies met betrekking tot het voorkomen van wiegendood komen volgens 
verpleegkundigen – evenals bij de artsen bij het 6 maanden consult - minder vaak aan bod dan 
de andere onderwerpen. Deze informatie wordt conform de richtlijn alleen gegeven als een kind 
een indicatie voor wiegendood heeft. 
 

Met uitzondering van het geven van voorlichting over het gebruik van traphekjes is er voor geen 
van de onderwerpen een verschil gevonden in de frequentie van het geven van voorlichting 
tussen verpleegkundigen die werken op consultatiebureaus met meer versus gemiddeld of 
lagere percentages niet-Westerse allochtone ouders of meer versus gemiddeld of lagere 
percentages laag opgeleide ouders. Verpleegkundigen die werken op een consultatiebureau met 
meer laag opgeleide ouders geven vaker ‘vaak’ tot ‘altijd’ voorlichting over het gebruik van 
traphekjes (80%) dan verpleegkundigen die werken op een consultatiebureaulocatie met 
gemiddeld of een lager percentage laag opgeleide ouders (30%). 
 

Voorlichting over andere onderwerpen 
De meeste (n=23) verpleegkundigen geven naast voorlichting en advies over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en voorkomen van wiegendood ook voorlichting over andere 
onderwerpen. Meest genoemd worden ontwikkeling en slapen. Welke onderwerpen ter sprake 
komen en door hoeveel verpleegkundigen deze genoemd zijn, is te zien in tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Meest genoemde overige onderwerpen waarover advies en voorlichting wordt gegeven door 
verpleegkundigen tijdens het 11 maanden consult 
Onderwerp Aantal verpleegkundigen 
Ontwikkeling  11 
Slapen  8 
Motoriek  6 

Taalontwikkeling  4 
Vaccinaties  2 
Gebruik box  2 

 
Oordeel over voorlichting en advies tijdens 11 maanden consulten 
In de vragenlijst zijn verpleegkundigen gevraagd naar hun oordeel over de voorlichting en 
advies ten aanzien van de beschikbare tijd die er hiervoor is tijdens het consult, de 
deskundigheid die zij hebben om de voorlichting en het advies te geven, de ondersteunende 
materialen die hiervoor beschikbaar zijn en de protocollen en richtlijnen die hiervoor 
beschikbaar zijn. 
 
Beschikbare tijd en deskundigheid van verpleegkundigen 
In tabellen 4.13 en 4.14 is het oordeel van verpleegkundigen ten aanzien van beschikbare tijd 
en de eigen deskundigheid te zien. De verpleegkundigen geven aan voor voorlichting over 
voeding en gebitsverzorging vaak voldoende tijd te hebben. Dat is echter niet het geval voor 
voorlichting en advies over veiligheid en het voorkomen van wiegendood. De verpleegkundigen 
geven aan dat er naast voorlichting over voeding, het Van Wiechen onderzoek en de vaccinaties, 
weinig tijd is voor andere onderwerpen. De tijd die er voor voorlichting is is afhankelijk van 
welke onderwerpen ouders zelf voordragen. Drie verpleegkundigen geven aan dat er op deze 
leeftijd niet meer wordt stil gestaan bij het voorkomen van wiegendood omdat dit onderwerp bij 
eerdere consulten aan de orde is geweest. Het gebrek aan tijd voor voorlichting over veiligheid 
wordt door twee verpleegkundigen opgelost door het uitdelen van de veiligheidskaart 1-2 jaar. 
Op die manier wordt er toch even aandacht besteed aan veiligheid, hoewel dat volgens het 
protocol niet voldoende is. Eén verpleegkundige geeft aan dat er weinig informatie is over wat 
het risico van wiegendood nog is op deze leeftijd.  
 
De verpleegkundigen zien zichzelf als voldoende deskundig om voorlichting en advies over deze 
onderwerpen aan ouders/verzorgers te geven. Alleen als het gaat om voorlichting over het 
voorkomen van wiegendood zien twee verpleegkundigen zichzelf als onvoldoende deskundig. 
 
Tabel 4.13 Oordeel ten aanzien van beschikbare tijd voor het geven van voorlichting en advies tijdens het 
11 maanden consult naar onderwerp 
Vind je dat je voldoende tijd hebt tijdens 11 maanden consulten om voorlichting en advies te geven over:  
 n Nooit/ 

Zelden 
Soms Vaak/ 

Altijd 
Geen 

antwoord 
Voeding 25   2  23  
Gebitsverzorging 26  1  5  18 2 
Veiligheid 26  7  14  4 1 
Voorkomen van wiegendood 26  14  8  2 2 

 
Tabel 4.14 Oordeel ten aanzien van deskundigheid voor het geven van voorlichting en advies tijdens het 
11 maanden consult naar onderwerp 
Vind je dat je voldoende deskundig bent om tijdens 11 maanden consulten voorlichting en advies te geven over: 
 n Ruim 

onvol-
doende/ 
onvol-
doende 

Niet 
vol-

doende
/niet 
onvol-
doende 

Vol-
doende/ 

ruim 
voldoende 

Voeding 26   26 

Gebitsverzorging 26   26 
Veiligheid 26  1 25 
Voorkomen van wiegendood 26 2 3 21 
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Beschikbare ondersteunende materialen, protocollen en richtlijnen 
De materialen worden over het algemeen als geschikt of zeer geschikt beoordeeld. De 
‘Producteninformatiemap Voeding’ wordt door de verpleegkundigen – net als door de artsen - 
minder geschikt bevonden dan de overige materialen. Zie tabel 4.15. 
 
Tabel 4.15 Oordeel ten aanzien van beschikbare ondersteunende materialen voor het geven van 
voorlichting en advies tijdens het 11 maanden consult 
 n Zeer 

onge-
schikt/ 
onge-
schikt 

Niet 
geschikt

/niet 
onge-
schikt 

Geschikt/ 
zeer 

geschikt 

Mate-
riaal is 
mij niet 
bekend 

Geen 
antwoord 

Voedingsvoorbeeld 1-4 jaar  26   26   

Vitamine D advies 26  3 19 4  
Producteninformatiemap Voeding 26 2 9 15   
Werkgroep Voeding 26  6 19 1  
Landelijk advies Ivoren Kruis 26  6 10 9 1 
Veiligheidskaarten 26  1 25   

Nieuwsbrief Stichting Consument en 
Veiligheid 

26  7 17 2  

Informatie ‘Lekker slapen’ 26  7 14 3 2 

 
Eén verpleegkundige geeft aan dat het ‘Voedingsvoorbeeld 1-4 jaar’ aangevuld zou kunnen 
worden met informatie over beginnen met laag allergene voedingsmiddelen en met voorbeelden 
daarvan. Anderen geven aan dat de ‘Producteninformatiemap Voeding’ voor deze leeftijd al 
minder geschikt is, omdat daarin voedingen tot 1 jaar genoemd worden. Ook wordt gezegd dat 
sommige informatie wel bruikbaar is, maar niet altijd gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat er een 
alternatief gebruikt wordt.  
 
Niet alle materialen die beschikbaar zijn, zijn ook bekend bij de verpleegkundigen. Evenals bij 
de artsen is het ‘Landelijk advies Ivoren Kruis’ het minst goed bekend. 
 
De beschikbare protocollen en richtlijnen worden door de meerderheid van de verpleegkundigen 
als duidelijk tot zeer duidelijk beoordeeld. Wel geven vijf verpleegkundigen aan de richtlijn 
Goede Voeding en de ‘Aandachtspunten Preventieve Mondzorg’ niet te kennen (zie tabel 4.16). 
Ook bij de artsen waren deze niet goed bekend (zie tabel 4.6). 
 
Tabel 4.16 Oordeel ten aanzien van beschikbare protocollen en richtlijnen voor het geven van voorlichting 
en advies tijdens het 11 maanden consult 
 n Niet 

dui-
delijk/ 

niet 
ondui-
delijk 

Duidelijk 
/zeer 

duidelijk 

Mate-
riaal is 
mij niet 
bekend 

Geen 
antwoord 

Richtlijn ‘Voeding van zuigelingen en peuters’ 26  26   
Richtlijnen Goede Voeding 2006 26 2 18 5 1 
Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar 
voor de JGZ 

26 4 17 5  

Protocol ‘Veilig groot worden’ 26 2 24   
Richtlijn ‘Preventie Wiegendood’ 26 3 21 2  

 
Opmerkingen die geplaatst worden zijn dat niet alle beschikbare protocollen en richtlijnen 
bekend zijn of gebruikt worden.  
Eén verpleegkundige geeft aan dat het door tijdsdruk niet lukt om protocollen regelmatig te 
lezen en dat deze niet of nauwelijks worden geëvalueerd in intercollegiaal overleg. Eén 
verpleegkundige vindt de richtlijn Goede Voeding wat verouderd. 
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4.3.5 Voorlichting door verpleegkundigen tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 
maanden 

Alle verpleegkundigen die de vragenlijst ingevuld hebben, zien kinderen voor indicatieconsulten 
tussen 6 en 11 maanden (n=26).  
 
Voeding en groei zijn de redenen waarom kinderen het vaakst bij de verpleegkundige komen 
tijdens indicatieconsulten. Zie hiervoor tabel 4.17. De meest genoemde andere reden waarom 
ouders op een indicatieconsult komen met hun kind is op verzoek en/of ter ondersteuning van 
deze ouders, omdat zij onzeker zijn of de periode tussen het 6 en 11 maanden consult erg lang 
vinden. Ook wordt (psycho)sociale problematiek genoemd en het feit dat een kind een risicokind 
is. 
 
Tabel 4.17 Onderwerpen indicatieconsult bij verpleegkundige tussen 6 en 11 maanden 
 n Nooit/ 

Zelden 
Soms Vaak/ 

Altijd 
Geen 

antwoord 
Voeding 26  1  5  20  
Groei 26  1  8  17  

Motoriek 26  12  4  2 8 
Ontwikkeling 26  9  9  2 6 
VOV 26  17   9 
Slapen 26  2  16  5 3 
Gedragsproblemen 26  9  11  3 3 

 
Uitvoering voorlichting tijdens indicatieconsulten 
Verpleegkundigen geven tijdens een indicatieconsult, naast het onderwerp waarvoor de ouders 
komen, redelijk vaak voorlichting over voeding en gebitsverzorging. Veiligheid komt minder aan 
bod; het voorkomen van wiegendood ‘zelden’ tot ‘nooit’ (zie tabel 4.18). Van de drieëntwintig 
verpleegkundigen die aangeven ook over andere onderwerpen voorlichting te geven, zeggen er 
drie vraaggericht te werk te gaan. Meest genoemd worden de algemene ontwikkeling en het 
slapen (beide door zes verpleegkundigen). Ook komen ouders voor (mond)motoriek bij de 
jeugd-verpleegkundige op consult. 
 
Tabel 4.18 Geven van voorlichting en advies door verpleegkundigen tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 
11 maanden 

 n Nooit/ 
Zelden 

Soms Vaak/ 
Altijd 

Geen 
antwoord 

Voeding 26   4  21 1 
Gebitsverzorging 26  3  8  14 1 
Veiligheid 26  6  13  6 1 
Voorkomen van wiegendood 26  19  6  1 

 
Oordeel beschikbare ondersteunende materialen 
Voor het geven van voorlichting en advies tijdens indicatieconsulten zijn voor verpleegkundigen 
dezelfde ondersteunende materialen beschikbaar als voor artsen. De materialen worden over 
het algemeen als geschikt gezien. Het meest geschikt vinden de verpleegkundigen de folder 
‘Voeding 0-1 jaar’ en de Veiligheidskaarten. Opvallend is dat 10 verpleegkundigen aangeven 
niet bekend te zijn met het ‘Landelijk advies Ivoren Kruis’. Eén verpleegkundige geeft aan het 
kwaliteitshandboek alleen te gebruiken om specifiek iets op te zoeken. Een ander zegt het 
ondersteunende materiaal uit het kwaliteitshandboek niet nodig te hebben omdat die informatie 
ook via e-mail is verspreid. De beschikbare materialen ter ondersteuning bij het geven van 
voorlichting bij het indicatieconsult zijn, op het ‘Voedingsvoorbeeld 1-4 jaar’ na, dezelfde als die 
voor het 11 maanden consult. De materialen worden voor zowel de indicatieconsulten als voor 
11 maanden consulten in gelijke mate geschikt bevonden. Zie ook tabellen 4.15 en 4.19. 
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Tabel 4.19 Oordeel ten aanzien van beschikbare ondersteunende materialen voor het geven van 
voorlichting en advies tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden 
 n Zeer 

onge-
schikt/ 
onge-
schikt 

Niet 
geschikt

/niet 
onge-
schikt 

Geschikt/ 
zeer 

geschikt 

Mate-
riaal is 
mij niet 
bekend 

Geen 
antwoord 

Folder voeding 0-1 jaar 26 1 1  24   
Vitamine D advies 26  6  16  4  

Producteninformatiemap voeding 26  9  17   
Werkgroep Voeding 26  9  15  1 1 
Landelijk advies Ivoren Kruis 26  7  9  10  
Veiligheidskaarten 26  1  25   
Nieuwsbrief Stichting Consument en 
Veiligheid 

26  9  14  3  

Informatie ‘Lekker slapen’ 26  7  15  4  

 

4.3.6 Knelpunten en verbeterideeën door verpleegkundigen 

Verpleegkundigen zijn gevraagd of zij binnen de flexibele werkwijze bij advisering en 
voorlichting aan ouders van kinderen tussen 6 en 11 maanden tegen knelpunten aanlopen. Alle 
verpleegkundigen geven aan daarmee te maken te hebben. Zij konden aanvinken welke 
knelpunten zij ervaren. Meest genoemde knelpunten zijn – net als bij de artsen – de 
beschikbare tijd en het moment waarop voorlichting wordt gegeven.  
Zie tabel 4.20 voor de benoemde knelpunten. 
 
Tabel 4.20 Ervaren knelpunten door verpleegkundigen binnen de flexibele werkwijze tussen 6 en 11 
maanden 
Knelpunt n=26 
Beschikbare tijd   10 
Moment van voorlichting  9 
Veranderde inhoud van consulten  6 
Beschikbare richtlijnen en protocollen  3 

Beschikbare materialen  1 
Anders  3 

 
Net als de artsen geven de verpleegkundigen aan dat de timing van bepaalde voorlichting nu 
lastig is omdat er vijf maanden zit tussen de consulten. Vooral voorlichting over voeding is 
hierbij lastig. Bij 6 maanden beginnen ouders daar net mee. Als zij 5 maanden lang niet gezien 
worden, kan het zijn dat ouders het bij het 11 maanden consult anders aanpakken dan 
geadviseerd wordt. 
 
“Tussen 6 en 11 maanden gebeurt er zo veel dat je of te laat of te vroeg bent met je 
informatie.” 
 
“Kinderen die vanaf 6 maanden tot 11 maanden niet geweest zijn leveren voor de ouder vaak 
een onzeker moment op. Dat onzekere van de ouder kost tijd om het positief te maken. Ouders 
ervaren deze pauze van het consultatiebureaubezoek, ook met het derde kind, als erg lang.” 
 
“Door het 'inhalen' van verschillende onderdelen met het 11 maanden consult is 15 minuten erg 
krap. Je merkt dit als je meerdere kinderen van 11 maanden achter elkaar krijgt.” 
 
Voor de belangrijkste knelpunten (beschikbare tijd en moment van voorlichting) is gekeken of er 
een verschil is tussen verpleegkundigen die op een consultatiebureaulocatie werken met meer 
versus gemiddeld of lagere percentages niet-Westerse allochtone ouders of meer versus 
gemiddeld of lagere percentages laag opgeleide ouders. Er is hierbij geen verschil tussen de 
verpleegkundigen gevonden. 
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Andere knelpunten die ervaren worden zijn dat kinderen soms uit het oog worden verloren en 
dat het groepsbureau Voeding niet loopt zoals de bedoeling is. Veel ouders komen niet, maar er 
zijn ook ouders die tijdens het groepsbureau de groeicurve van hun kind willen zien of andere 
onderwerpen willen bespreken. 
Tot slot zijn verpleegkundigen gevraagd of zij, rekening houdend met de genoemde knelpunten, 
ideeën hebben over hoe de voorlichting tussen 6 en 11 maanden anders vorm gegeven kan 
worden. Zestien verpleegkundigen gaven aan hier ideeën over te hebben. De meesten 
antwoorden gingen in op voorlichting via e-mail, internet of een uitgebreider groepsbureau. Bij 
voorlichting via e-mail wordt dan gedacht aan het sturen van leeftijdsgebonden informatie en 
filmpjes en de mogelijkheid om vragen per e-mail of chatboxfunctie te kunnen stellen. Ook een 
nieuwsbrief per e-mail wordt genoemd. Bij voorlichting via internet zou er een uitnodigende, 
prikkelende en uitdagende website beschikbaar moeten zijn, die past bij deze tijd en waarop 
informatie makkelijk te vinden is. Dit is ook een plek om voorlichtingsfilmpjes over verschillende 
onderwerpen aan te bieden. Ouders zouden per sms geattendeerd kunnen worden over nieuwe 
content op de website. Het huidige groepsbureau Voeding wordt ook genoemd. De 
verpleegkundigen zouden deze graag in aangepaste vorm zien, met uitbreiding naar de 
onderwerpen ouderschap, ontwikkeling en veiligheid. Naast het aanbieden van het 
groepsbureau moet een indicatieconsult zeker tot de mogelijkheden blijven behoren en moet er 
ook voldoende ruimte in de planning zijn om deze consulten in te plannen. Tot slot noemen 
enkele verpleegkundigen de inzet van sociale media, met korte berichtjes via Twitter, een 
Facebookpagina met forummogelijkheden en apps voor mobiele telefoons en tablets. 
 

4.4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 
Met behulp van dit onderzoek zijn de ervaringen van JGZ-medewerkers met de adviezen en 
voorlichting die ze geven op het 6 maanden consult, het 11 maanden consult en tijdens 
eventuele indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden in kaart gebracht. 
 

4.4.1 Discussie 

Artsen geven tijdens 6 maanden consulten bijna altijd voorlichting over voeding. 
Gebitsverzorging komt bij de helft van de artsen ter sprake. Veiligheidsaspecten komen bij twee 
derde van de artsen niet aan de orde tijdens het consult. Voorlichting over het voorkomen van 
wiegendood bespreekt men iets vaker, hoewel dit door minder dan de helft van de artsen ‘vaak’ 
of ‘altijd’ aangestipt wordt.  
 
Verklaring hiervoor kan zijn dat informatie over wiegendood gegeven wordt op het moment dat 
een kind hiervoor een indicatie heeft. Voorlichting wordt met name op vraag van de ouders 
gegeven. Omdat ouders vaak veel vragen hebben over voeding en artsen zeggen 
gebitsverzorging (met name tandenpoetsen) zelf ter sprake te brengen, blijft er voor de arts te 
weinig tijd over om in te gaan op andere onderwerpen. De verschuiving van voorlichting naar 
andere contactmomenten (6 en 11 maanden) is met name iets wat op papier geregeld is. Als 
ouders over bepaalde onderwerpen geen vragen hebben en de arts of verpleegkundige brengt 
het onderwerp niet ter sprake (dan wel wegens tijdgebrek, dan wel omdat er geen 
aangrijpingspunt voor is in de vragen van de ouder), dan krijgt de ouder hier geen voorlichting 
over. Het zou kunnen betekenen dat bepaalde ouders onvoldoende voorlichting over bepaalde 
thema’s zoals veiligheid ontvangen. 
Ongeveer een zesde van de artsen zegt onvoldoende deskundig te zijn om voorlichting te geven 
over voeding, gebitsverzorging, veiligheid en het voorkomen van wiegendood. Dit zou er mede 
voor kunnen zorgen dat niet alle onderwerpen even goed ter sprake komen tijdens consulten. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat voorlichting over deze onderwerpen oorspronkelijk niet tot 
het takenpakket van de artsen behoorde. Zij zijn minder goed geschoold in deze materie. Bij de 
implementatie van een nieuwe werkwijze is dit een belangrijk aandachtspunt. 
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De ondersteunende materialen worden matig tot goed beoordeeld. Opvallend is wel dat een 
aantal materialen, namelijk de ‘Producteninformatiemap Voeding’, de ‘Werkgroep Voeding’, het 
‘Landelijk advies Ivoren Kruis’ en de ‘Nieuwsbrief Stichting Consument en Veiligheid’, niet goed 
bekend is bij de artsen. Niet bekend zijn met voorlichtingsmateriaal kan ervoor zorgen dat 
artsen zich minder deskundig voelen om voorlichting te geven en mogelijk de voorlichting ook 
minder goed zullen geven.  
De materialen worden bovendien als minder geschikt beoordeeld voor indicatieconsulten, omdat 
deze, als de voorlichting volgens protocol gegeven wordt, al eens aan de orde zijn geweest. Ook 
de protocollen en richtlijnen zijn, op de richtlijn ‘Voeding van zuigelingen en peuters’ na, bij een 
deel van de artsen niet bekend. 
 
Tijdens indicatieconsulten wordt met name ingegaan op de reden waarop het kind een extra 
consult nodig heeft. Meest genoemde redenen waarom kinderen bij een arts komen voor een 
indicatieconsult zijn groei, motoriek en ontwikkeling. Tijdens deze consulten is er weinig tijd 
voor het geven van voorlichting. Omdat een kind om een speciale reden bij de arts of 
verpleegkundige komt, is het geven van voorlichting tijdens indicatieconsulten niet 
gespecificeerd in het ‘Overzicht van Contactmomenten binnen GGD Midden-Nederland’ (zie ook 
de algemene inleiding). En zou er als er al voorlichting wordt gegeven meer diepgaandere 
informatie nodig zijn omdat men ook dieper op de materie ingaat. 
 
Voorlichting over voeding wordt door verpleegkundigen bijna altijd gegeven tijdens de 11 
maanden consulten. Dit geldt ook voor informatie over gebitsverzorging. Veiligheid komt, net 
als bij de artsen, minder vaak ter sprake. Bij een kwart tot de helft van de verpleegkundigen 
komen de veiligheidsonderwerpen nooit tot zelden aan bod. Dit is wel vaker dan tijdens het 6 
maanden consult bij de artsen.  
Hetzelfde geldt voor het voorkomen van wiegendood. Ook bij verpleegkundigen geldt dat veel 
voorlichting gegeven wordt op vraag van de ouders. Voor voeding en gebitsverzorging hebben 
de meeste verpleegkundigen voldoende tijd, waardoor ook bij hen voorlichting over veiligheid en 
voorkomen van wiegendood in het gedrang komen. De meeste verpleegkundigen zien zichzelf 
echter wel als voldoende deskundig om voorlichting te geven over deze onderwerpen.  
 
De ondersteunende materialen worden door de meeste verpleegkundigen als geschikt ervaren, 
hoewel ook bij hen het ‘Landelijk advies Ivoren Kruis’ niet goed bekend is. Net als bij de artsen 
zijn enkele richtlijnen en protocollen niet goed bekend onder verpleegkundigen.  
 
Tijdens indicatieconsulten gaan verpleegkundigen vooral in op voeding en groei; de twee meest 
genoemde redenen voor een indicatieconsult. Omdat veel ouders voor voeding op een extra 
consult komen, is dit onderwerp goed gedekt tijdens deze consulten. Gebitsverzorging komt bij 
de helft van de verpleegkundigen ter sprake; voor de andere onderwerpen is minder tijd.  
 
Artsen en verpleegkundigen ervaren knelpunten: zij hebben onvoldoende tijd om voorlichting te 
geven over alle onderwerpen. Door het wegvallen van de consulten op 7,5 en 9 maanden zijn 
momenten van voorlichting verschoven, waardoor deze in de huidige indeling naar mening van 
de artsen en verpleegkundigen niet altijd op het goede moment gegeven wordt. Dit betreft met 
name voorlichting over voeding, gebitsverzorging en veiligheid in huis. 
 
Ideeën voor nieuwe voorlichting richten zich met name op het digitaal aanbieden van informatie 
via een website, e-mail of filmpje. Ook wordt geopperd het huidige groepsbureau Voeding uit te 
breiden naar andere onderwerpen en dit een minder vrijblijvend karakter te geven. Daarnaast 
blijven de JGZ-medewerkers regelmatig aangeven dat zij een consult tussen 6 en 11 maanden 
missen en moet de ruimte er dus blijven om indicatieconsulten in te plannen voor ouders die 
daar behoefte aan hebben. 
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4.4.2 Conclusies 

Voorlichting en advies wordt door zowel artsen als verpleegkundigen tijdens consulten vooral 
vraaggericht gegeven. Waar aangrijpingspunten zijn, wordt voorlichting gegeven over de 
betreffende onderwerpen. Hierdoor wordt voorlichting niet aan elke ouder op dezelfde manier 
gegeven, maar soms zelfs ook helemaal niet gegeven. De 15 minuten die er zijn voor de 
consulten, blijken ook niet voldoende te zijn om over alle onderwerpen voorlichting in te geven. 
Voeding speelt het meest tijdens consulten, ouders stellen met name vragen over melk- en 
vaste voeding.  
Verpleegkundigen geven vaker voorlichting over gebitsverzorging (bij het 11 maanden consult) 
dan artsen (bij het 6 maanden consult). Toch krijgen de meeste baby’s rond de 6 maanden hun 
eerste tandje. Door de vraaggerichte opzet van de consulten komen veiligheid en het 
voorkomen van wiegendood bij beide disciplines niet vaak aan bod. Ouders stellen hier tijdens 
consulten geen of weinig vragen over of er zijn geen aangrijpingspunten om hier op in te gaan.  
 
Tijdens indicatieconsulten wordt vooral gekeken waarom een kindje komt. Bij artsen gaat het 
dan vaak om medische problematiek, waarbij het logisch is dat er minder voorlichting wordt 
gegeven. Indien artsen tijdens indicatieconsulten voorlichting of informatie geven aan ouders, 
dan gaat het vaak om de ontwikkeling van het kind. Bij verpleegkundigen wordt tijdens 
indicatieconsulten wel meer aandacht besteed aan voorlichting. Bij hen gaat het vaak over 
voeding en groei.  
 
Een klein aantal artsen ziet zichzelf als minder deskundig om voorlichting te geven over 
bepaalde onderwerpen, zoals veiligheid en het voorkomen van wiegendood. Verpleegkundigen 
zien zichzelf als voldoende deskundig op bijna alle onderwerpen.  
De ondersteunende materialen die er zijn, zijn soms niet bekend. Een voorbeeld hiervan is het 
‘Landelijk advies Ivoren Kruis’.  
 
Knelpunten die veel ervaren worden, zijn voor artsen en verpleegkundigen gelijk. De 
beschikbare tijd en het moment van voorlichting worden het meest genoemd. JGZ-medewerkers 
zeggen daarmee niet voldoende tijd te hebben om alle voorlichting ook daadwerkelijk te geven 
en dat het moment waarop zij voorlichting moeten geven, niet voor elk onderwerp het ideale 
moment is. De verplaatsing van de voorlichting die oorspronkelijk bij het 7,5 en 9 maanden 
consult werd gegeven naar het 6 maanden en of 11 maanden consult is volgens de JGZ 
medewerkers dus niet voldoende.  
 
Gezien het vraaggericht werken en de beperkte beschikbare tijd kan er niet van uit gegaan 
worden dat voorlichting over voeding, gebitsverzorging, veiligheid en het voorkomen van 
wiegendood tijdens de 6 en 11 maanden consulten voor alle ouders beschikbaar is. 
  

4.4.3 Aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek zijn enkele aanbevelingen te doen: 
 
1. Uit dit onderzoek blijkt dat bepaalde voorlichting die verplaatst is van het 7,5 en/of 9 

maanden consult naar het 6 of 11 maanden consult, niet aan alle ouders gegeven wordt. 
Redenen hiervoor zijn te weinig tijd (onder andere door het vraaggericht werken) en/of 
onvoldoende expertise. Dit geldt met name voor de items gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood. Aanbevolen wordt het belang van deze items te heroverwegen en na te gaan 
hoe en wanneer ouders hierover beter geïnformeerd kunnen worden.  
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2. Omdat het veranderde moment van voorlichting bij de nieuwe werkwijze door meerdere 
artsen en verpleegkundigen als knelpunt wordt ervaren is het raadzaam nogmaals naar de 
momenten van voorlichting te kijken en waar mogelijk de ontstane gaten op te vullen met 
alternatieve voorlichtingswijzen, zoals bijvoorbeeld genoemd bij de verbeterideeën door 
artsen en verpleegkundigen (bijvoorbeeld uitgebreid groepsbureau, voorlichting via e-mail, 
internet en sociale media). 

 
3. Aangezien een klein aantal artsen en verpleegkundigen aangaf enkele materialen, richtlijnen 

en protocollen niet geschikt te vinden en/of niet te kennen is het raadzaam deze stukken 
indien nodig te herzien en nogmaals/structureel onder de aandacht te brengen. Verder is 
het bij implementatie van nieuwe werkwijzen van belang rekening te houden met 
implementatie en borging van protocollen en materialen en oog te hebben voor 
deskundigheidsbevordering van medewerkers. 
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4.5 Referenties 
 
Feenstra D., De Vos, N., Plevier, C. Auditrapport op basis van observaties Auditpool over 6 
maanden consult JGZ. Registratienummer 2399. GGD Midden-Nederland, 2012. 
 
De Vos N., Brouwer M., Groot Bruinderink E. Evaluatie rapport Noodscenario. De eerste 
bevindingen. GGD Midden Nederland, Afdeling Jeugdgezondheidszorg, 2011. 
 
 
 
 



 

 
 
 

107

 

GGD Midden-Nederland  

 

5. Alternatieven voor voorlichting aan ouders binnen de flexibilisering van 
 consulten tussen 6 en 11 maanden 

5.1 Inleiding 
 
Ouders van jonge kinderen ontvangen tijdens bezoeken op het consultatiebureau voorlichting en 
advies. Zij krijgen bijvoorbeeld mondeling informatie over het beginnen met vaste voeding en 
ontvangen een schriftelijke Veiligheidskaart met daarop aandachtspunten passend bij de leeftijd 
van het kind. Ouders die binnen de flexibilisering van consulten tussen 6 en 11 maanden niet op 
een indicatieconsult komen, spreken in principe 5 maanden lang geen medewerkers van het 
consultatiebureau en ontvangen dan ook geen extra voorlichting. Indien zij toch informatie 
nodig hebben dan kunnen zij zelf informatie vinden in het groeiboekje ‘Ik word groter’, contact 
opnemen met een verpleegkundige van de GGD tijdens het telefonisch spreekuur of te rade 
gaan bij familie, vrienden of het internet. De vraag is of dit aanbod aan voorlichting in de 
periode tussen 6 en 11 maanden voldoende is voor ouders en of er alternatieven van 
voorlichting te identificeren zijn. 
 

5.1.1 Doel van het onderzoek 

Het verkennen van alternatieven voor het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers binnen 
de flexibilisering van consulten tussen 6 en 11 maanden. 
 
Vraagstellingen: 
1. Missen ouders bepaalde voorlichting vanuit het consultatiebureau tussen het 6 en 11 

maanden consult? 
2. Op welke wijze ontvangen ouders deze voorlichting het liefst tussen het 6 en 11 maanden 

consult? 
 

5.2 Methode 
 
Om de mening van ouders/verzorgers te peilen over eventuele gemiste voorlichting en de wijze 
waarop zij deze het liefst zouden willen krijgen in de periode tussen het 6 en 11 maanden 
consult, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van telefonische interviews. Aan de 
assistentes van de consultatiebureaulocaties Hof der Gedachten, Hogeweg en Noordewierweg in 
Amersfoort en de bureaus in Bunschoten en Leusden is gevraagd elk vier ouders die met hun 
kindje voor het 11 maanden consult op het consultatiebureau komen te benaderen voor 
deelname aan dit onderzoek. Deze locaties zijn gekozen op basis van de demografische 
kenmerken van de ouders die deze bureaus bezoeken. Daarbij is gestreefd naar een mix van 
ouders wat betreft mate van stedelijkheid, opleidingsniveau en etniciteit. Van geïnteresseerde 
ouders zijn in de periode juli tot oktober 2012 naam, telefoonnummer en beschikbare dagen 
doorgegeven aan de projectmedewerker. De projectmedewerker heeft de ouders vervolgens 
gebeld om meer uitleg te geven over het onderzoek en om een afspraak te maken voor het 
afnemen van het telefonische interview. Via de consultatiebureaus wilden alleen ouders van 
Nederlandse afkomst meedoen aan het interview. Ouders van niet-Nederlandse afkomst zijn 
daarom op een andere manier geworven. Een selectie werd gemaakt basis van de achternaam 
van kinderen uit het aanschrijfbestand van het vragenlijstonderzoek (zie hoofdstuk 2). Ouders 
van deze kinderen werden gebeld en gevraagd of zij mee wilden werken aan het telefonische 
interview. 
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Voor het interview is gebruik gemaakt van een gespreksleidraad (zie bijlage 5.1) om de 
tijdsinvestering van ouders zo klein mogelijk te maken. De gespreksleidraad is ontwikkeld met 
behulp van onder andere vragenlijsten van Consument en Veiligheid (Kloet, 2005) en onderzoek 
naar vitamine D suppletie (L ‘Hoir, 2009). 
 
In het gestructureerde interview wordt ingegaan op: 
- De behoefte aan voorlichting en advies per thema (voeding, gebitsverzorging, veiligheid en 

wiegendood) tussen 6 en 11 maanden;  
- De wijze waarop dit volgens de ouders/verzorgers het best kan worden ingevuld; 
- Achtergrondkenmerken zoals: wel of geen consult op indicatie, de gezinssamenstelling, de 

positie van het kind in het gezin, etniciteit en opleidingsniveau. 
 
De telefonische interviews zijn afgenomen door een projectmedewerker of een epidemioloog. In 
navolging van de Grounded Theory benadering van kwalitatief onderzoek is er gestopt met het 
werven en interviewen van ouders/verzorgers toen in de interviews geen nieuwe onderwerpen 
of inzichten meer naar voren werden gebracht (zogenaamde verzadiging) (Strauss, 1998). 
 
Data-analyse 
De interviews zijn opgenomen met behulp van een memorecorder en daarna letterlijk 
uitgeschreven. Vervolgens zijn de antwoorden gecodeerd en geïnterpreteerd met behulp van het 
analysepakket MaxQDA (VERBI GmbH). In de analyses is getracht groepen te onderscheiden op 
basis van de achtergrondvariabelen, teneinde uitspraken te kunnen doen over de wijze waarop 
aan de verschillende groepen voorlichting moet worden gegeven. 
 

5.3 Resultaten 
 
De consultatiebureauassistentes vonden 15 ouders bereid om deel te nemen aan het 
telefonische interview. Met 12 van hen is telefonisch een afspraak gepland om het interview af 
te nemen. De andere ouders konden ondanks herhaaldelijk proberen, niet bereikt worden. Eén 
moeder was op de afgesproken tijd voor het interview niet bereikbaar. Na elf interviews met 
ouders van Nederlandse afkomst, was de informatie uit die doelgroep verzadigd. Door het bellen 
van ouders op basis van achternaam werden vier Turkse moeders bereid gevonden tot 
deelname aan het interview. Deze zijn allen op een afgesproken tijd gebeld voor het interview. 
Met één moeder van Turkse afkomst is het telefonische interview voortijdig beëindigd omdat zij 
de Nederlandse taal niet voldoende machtig was om de vragen te begrijpen en te 
beantwoorden. 
 

5.3.1 Achtergrondkenmerken 

In totaal zijn er 14 interviews volledig uitgevoerd. Bij alle gesprekken ging het om de moeder 
van het 11 maanden oude kindje. Voor vijf moeders ging het om het eerste kindje, voor nog 
eens vijf moeders ging het om het tweede kindje. Vier moeders hebben in totaal drie kinderen, 
waarvan het elf maanden oude kindje de jongste is. De gezinssituatie was overal hetzelfde; alle 
kindjes van 11 maanden wonen bij de vader en moeder in huis.  
 
Van de gezinnen wonen er zeven in Amersfoort. De overige gezinnen wonen in Bunschoten 
(n=3), Leusden (n=3) en Soest (n=1). 
 
Iets minder dan de helft van de ouders is hoog opgeleid: zes moeders en zeven vaders hebben 
een HBO of universitaire opleiding gevolgd en afgerond. De andere ouders hadden een MBO 
opleiding (vijf moeders; vier vaders) afgerond of alleen middelbaar onderwijs gevolgd (twee 
moeders; één vader). Drie ouders (één moeder; twee vaders) hadden de middelbare school of 
een vakopleiding in Turkije afgerond. 
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Drie moeders zijn tussen het 6 en 11 maanden consult met hun kindje op het consultatiebureau 
geweest voor een indicatieconsult. Van de overige moeders zijn er twee die in de tussenliggende 
periode met hun kindje bij de huisarts zijn geweest. 
 

5.3.2 Voorlichting over voeding 

 
Behoefte aan voorlichting 
Twee derde van de moeders (n=9) had behoefte aan voorlichting over voeding. Zij hadden 
vooral vragen over de hoeveelheden en het soort eten en drinken dat gegeven kan worden aan 
een baby (n=4). Bij twee moeders verliep de start met vaste voeding niet goed, zij hadden daar 
veel vragen over. Nog eens twee moeders hadden wel vragen gehad, maar dit zelf opgelost 
door de informatie in het boekje ‘Ik word groter’ te lezen. Eén moeder wilde vooral weten 
wanneer welke voeding gegeven kon worden en hoe de overgang van kunstvoeding naar 
gewone melk moet verlopen. 

 
“Wat ik heel lastig vond was de hoeveelheid. Wanneer is het genoeg? Geef je haar te weinig, 
geef je haar te veel?” 
 
Vijf van de veertien geïnterviewde moeders gaven aan in de periode tussen het 6 en 11 
maanden consult geen behoefte te hebben gehad aan voorlichting over voeding. Bij drie van 
hen ging het om het tweede of derde kindje van deze ouders. Door de ervaring met oudere 
kinderen hadden zij geen vragen. Eén moeder gaf aan dat zij een familielid heeft met een kindje 
dat een jaar ouder is dan haar eigen kindje en dat zij daardoor al ervaring had opgedaan.  
 
Voorlichting ontvangen 
Aan de moeders is gevraagd of zij voorlichting of informatie hebben gekregen over voeding 
tussen het 6 en 11 maanden consult en zo ja, op welke manier. Alle moeders gaven aan 
voorlichting te hebben ontvangen. De meeste moeders noemden meerdere manieren waarop zij 
informatie hadden ontvangen. Het vaakst werd gezegd dat vrienden en familie om informatie 
waren gevraagd (n=4). Informatie uit het consultatiebureauboekje ‘Ik word groter’, informatie 
van internet en het telefonisch spreekuur van het consultatiebureau werden elk drie keer 
genoemd. Andere voorlichtingsmanieren die genoemd werden zijn allen afkomstig van het 
consultatiebureau, namelijk: tijdens een indicatieconsult (n=2), uit een folder (n=2), algemene 
informatie van het consultatiebureau (n=1) en tijdens het 11 maanden consult (n=1).  
 
“Die informatie heb ik gewoon uit dat boekje gehaald. Op zich had ik daar wel behoefte aan, 
maar dat haalde ik uit het boekje.” 

 
Voorlichting van consultatiebureau gemist 
Eén moeder gaf aan informatie te hebben gemist over het beginnen met vaste voeding. Een 
andere moeder liet weten het toch handig te hebben gevonden als zij een aantal recepten had 
gekregen, omdat zij haar baby liever vers gekookt eten wilde geven dan eten uit een potje.  

 
“Extra schriftelijke informatie had ik niet onplezierig gevonden, in het boekje. Want er staat 
bijvoorbeeld wel in hoe vaak er een maaltijd gegeven moet worden, maar er staat niets over 
hoeveelheden. Dus je hebt totaal geen richtlijnen.” 
 
“Geen informatie gemist, maar misschien is het een goed idee dat in dat boekje een aantal 
recepten staan. “ 
 
Twaalf moeders gaven aan dat zij, na voorlichting te hebben gekregen vanuit het 
consultatiebureau (bijvoorbeeld in de vorm van het boekje ‘Ik word groter’ of het telefonisch 
spreekuur) of bijvoorbeeld van vrienden of familie, geen informatie hebben gemist tussen het 6 
en 11 maanden consult.  
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Voorkeur voorlichting vanuit het consultatiebureau 
Aan twee moeders die resoluut aangaven geen behoefte te hebben gehad aan voorlichting over 
voeding, is niet gevraagd voor welke vorm van voorlichting zij voorkeur hadden. Van de overige 
twaalf moeders hadden er vijf voorkeur voor uitbreiding van de schriftelijke informatie in of bij 
het boekje ‘Ik word groter’. Zij noemden dan vooral meer informatie over soort en 
hoeveelheden voeding die gegeven mag worden aan hun kindje. Eén moeder zou graag wat 
recepten in het boekje zien. Drie moeders hadden voorkeur voor mondelinge voorlichting tijdens 
een consult bij arts of verpleegkundige. De overige moeders zagen het telefonisch spreekuur 
(n=2), informatie per e-mail (n=1) of vragen kunnen stellen via internet (n=1) als geschikte 
manier om voorlichting over voeding vanuit het consultatiebureau te ontvangen. 
 
“Ik denk in dat boekje. Dat heb ik toch altijd wel bij de hand en dat sla ik er nog wel eens op 
na.” 
 
“Tijdens een consult. Dat je elkaar wel even aan kan kijken en dat je gewoon zelf even je eigen 
ding voor kan leggen. Want in een groep is het meer algemeen en dit was meer specifiek op 
haar, ik vond dat het niet zo algemeen was met de voeding bij mijn dochter.” 

 

5.3.3 Voorlichting over gebitsverzorging 

 
Behoefte aan voorlichting 
Twee van de veertien moeders hadden in de periode tussen het 6 en 11 maanden consult 
behoefte aan voorlichting over gebitsverzorging. Eén gaf aan dat zij helemaal geen informatie 
had ontvangen en dat zij dit toch wel handig had gevonden. Het kindje van de andere moeder 
had erg veel last van het doorkomen van de tandjes. Deze moeder had graag wat meer 
informatie willen krijgen over hoe je daar als ouder mee om kan gaan en wat er tegen de pijn 
gedaan kan worden. 
 
“Waar ik wel tegen aan ben gelopen is dat zij heel veel last heeft gehad van het doorkomen van 
de tandjes. En dat is als ouders zijnde wel een soort machteloos gebeuren. Dus dat zou fijn zijn, 
om daar meer in gestuurd te worden.” 
 
Twaalf moeders gaven aan geen behoefte te hebben gehad aan voorlichting over 
gebitsverzorging in de maanden tussen het 6 en 11 maanden consult. Zij noemden verschillende 
en soms meerdere redenen waarom zij geen behoefte hadden aan voorlichting. Het vaakst werd 
de aanwezigheid van oudere kinderen genoemd. Hierdoor hebben de moeders al ervaring 
opgedaan (n=5). Vier moeders vertelden dat zij op het consultatiebureau tijdens het 6 maanden 
consult of tijdens een indicatieconsult informatie hadden ontvangen en dat dat voldoende was. 
Van drie moeders kreeg het kindje pas later de eerste tanden en heeft dat ervoor gezorgd dat 
zij voor het 11 maanden consult nog geen behoefte hadden aan voorlichting. Twee moeders 
gaven aan zelf informatie te hebben gelezen over wat te doen als een kind tanden krijgt en 
hadden daar voldoende aan.  
 
Voorlichting ontvangen 
Zeven moeders gaven aan voorlichting te hebben gekregen over gebitsverzorging. Vier van hen 
kregen dat tijdens het 4 of 6 maanden consult op het consultatiebureau. De andere moeders 
gaven aan de informatie uit het boekje ‘Ik word groter’ te hebben gelezen.  

 
“Van tevoren heb ik daar informatie over gehad, op het consultatiebureau gewoon en dat was 
eigenlijk voldoende.” 
 
“Dan zeggen ze toch; hou je er nog even rekening mee, denk je aan het poetsen? Volgens mij 
kreeg hij zelfs een tandenborsteltje mee en inderdaad een boekje.” 
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Zes moeders gaven aan geen voorlichting te hebben ontvangen; twee van hen vonden dit ook 
niet nodig omdat zij oudere kinderen hebben. Daarnaast gaf één moeder aan dat haar kindje 
pas rond 11 maanden de eerste tand had gekregen en zij daardoor in de periode ervoor niet op 
zoek was geweest naar informatie. 
 
Voorlichting gemist 
Slechts één moeder gaf aan dat zij niet zozeer voorlichting gemist heeft, maar het wel prettig 
had gevonden als er vanuit het consultatiebureau aandacht was besteed aan gebitsverzorging. 
De andere moeders zeiden geen voorlichting te hebben gemist. 
 
Voorkeur voorlichting vanuit het consultatiebureau 
De meeste moeders zouden voorlichting over gebitsverzorging het liefst mondeling tijdens een 
consult ontvangen (n=5). Twee moeders waren tevreden over de folder die zij ontvangen 
hadden en vonden dat een prima voorlichtingsmethode. Een e-mail met leeftijdsgebonden 
informatie vanuit het consultatiebureau werd door één moeder genoemd. Een ander noemde 
een groepsbijeenkomst over dit thema als manier om voorlichting te ontvangen. Twee moeders 
gaven aan geen voorkeur te hebben voor wijze van voorlichting. 
 
“Ja, ik had het wel fijn gevonden als dat even kort, hoeft niet lang inderdaad, maar even kort 
genoemd was van ‘het is handig als je 1 keer per dag begint’.” 
 

5.3.4 Voorlichting over veiligheid 

 
Behoefte aan voorlichting 
Twee moeders lieten weten niet heel specifiek behoefte te hebben gehad aan voorlichting over 
veiligheid, maar vonden wel dat zij wat weinig informatie hadden ontvangen en dat meer 
informatie wel welkom was geweest. 
 
Twaalf moeders gaven aan geen behoefte te hebben gehad aan voorlichting over veiligheid 
tussen het 6 en 11 maanden consult. Vier van hen hadden tijdens het 4 of 6 maanden consult al 
mondelinge of schriftelijke informatie ontvangen en vonden dat voldoende. Drie moeders 
hadden geen behoefte aan voorlichting omdat zij thuis alle veiligheidszaken al geregeld hadden 
vanwege de aanwezigheid van oudere kinderen, nog eens drie gaven aan zelf al voldoende op 
de hoogte te zijn geweest van voorzorgsmaatregelen. Bij één moeder werkt de oma van het 
kind als oppasoma via een instantie en was zij derhalve door die instantie al van alle punten op 
de hoogte.  
 
“Ik weet ook dat je stopcontacten moet afdekken en dat je kindje niet bij een hete oven moet 
komen.” 
 
Voorlichting ontvangen 
De helft van de moeders heeft mondelinge of schriftelijke informatie (boekje ‘Ik word groter’ of 
Veiligheidskaart) over veiligheid ontvangen tijdens een consult op het consultatiebureau. Eén 
moeder is zelf op zoek gegaan naar informatie op internet, één moeder ontving informatie via 
de instantie waarvoor de oma van het kind werkzaam is.  
 
“Daar is eigenlijk wel vrij veel over verteld, dat moet ik ze meegeven. Dat is daar nog wel 
besproken, doe iets met je stopcontact en traphekjes, dat soort dingen. En dat was op zich ook 
voldoende.” 
 
Van de moeders die geen voorlichting hebben ontvangen (n=5) gaf er één aan dit ook niet 
nodig te vinden omdat het huis al in orde was vanwege de oudere kinderen. 
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Voorlichting gemist 
Eén moeder gaf tijdens het interview expliciet aan dat zij de voorlichting over veiligheid niet 
voldoende vond. Doordat zij oudere kinderen heeft, was zij op de hoogte van de aanbevelingen 
op het gebied van veiligheid. Maar indien het kindje van 11 maanden haar eerste kindje was 
geweest, dan had zij de voorlichting niet voldoende gevonden.  
 
“Maar ik denk wel dat er wat meer voorlichting aan gegeven mag worden hoor. Dat vind ik nog 
wel weinig.” 
 
De overige moeders gaven aan geen voorlichting te hebben gemist. 
 
Voorkeur voorlichting vanuit het consultatiebureau 
Van de moeders die voorkeur hadden voor een bepaalde vorm van voorlichting vanuit het 
consultatiebureau (n=6), koos de helft voor mondelinge voorlichting tijdens een consult. De 
andere helft vond schriftelijke voorlichting in het boekje ‘Ik word groter’ of door middel van de 
Veiligheidskaart voldoende. 
 
“Ik heb liever gewoon mondeling. Als ik meer vragen heb, als ik er niet uit kom, dan kan ik 
verder vragen zeg maar.” 
 
Over voorlichting door middel van een nieuwsbrief:  
“Nou op zich zou ik het vanuit het consultatiebureau wat meer als serieus bestempelen denk ik. 
Omdat dit ook nog heel vaak gesponsord is. En ik denk dat op het moment dat het vanuit de 
medische achtergrond komt, dat ik wat serieuzer zou nemen en het dan ook onafhankelijk is 
van merken en producten.” 
 

5.3.5 Voorlichting over het voorkomen van wiegendood 

 
Behoefte aan voorlichting 
Twee van de veertien moeders gaven tijden het interview aan dat zij tussen het 6 en 11 
maanden consult behoefte hadden gehad aan voorlichting over het voorkomen van wiegendood. 
Eén moeder gaf aan dat meer te beseffen bij het terugkijken op die periode. De ander gaf aan 
vanuit het consultatiebureau niet veel informatie te hebben ontvangen en om die reden zelf op 
zoek te zijn gegaan naar informatie.  
 
Van de twaalf moeders die zeiden geen behoefte te hebben gehad aan voorlichting, gaven er 
vier aan dat zij liever niet aan de mogelijkheid van wiegendood wilden denken of daar niet bij 
stil te hebben gestaan. Drie moeders hadden geen behoefte aan voorlichting omdat het kindje 
van 11 maanden niet hun eerste kindje is. Twee moeders hadden geen behoefte aan 
voorlichting omdat zij deze al hadden ontvangen van het consultatiebureau, één moeder had 
zelf veel informatie opgezocht over het voorkomen van wiegendood. De andere moeders gaven 
geen specifieke reden waarom zij geen behoefte hadden aan voorlichting. 
 
“Daar sta ik gelukkig niet zo bij stil. Ik ben daar ook niet zo mee bezig geweest. Niet zo bewust 
als een aantal jaar geleden.” 
 
“Nee, om eerlijk te zeggen doe ik gewoon mijn kop in het zand en ik hou me er het liefst niet 
mee bezig.” 
 
Voorlichting ontvangen 
Vier moeders gaven aan vlak na de geboorte van hun kindje informatie te hebben ontvangen 
over het voorkomen van wiegendood. Twee van hen kregen dit vanuit het consultatiebureau. 
Eén moeder kreeg deze voorlichting van de kraamzorg en één moeder werd in het ziekenhuis 
voorgelicht omdat haar kindje in de couveuse lag.  
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De overige moeders zeiden geen voorlichting vanuit het consultatiebureau te hebben 
ontvangen. Twee van hen hadden wel zelf informatie opgezocht op internet en in hun omgeving 
door vrienden en familie om tips te vragen.  
 
“Ja, misschien was ik zelf ook wel een stapje voor geweest en heb ik daarom niet gemerkt of er 
informatie over gegeven is en of ik het nodig had, omdat ik het zelf al gevonden had.” 
 
Voorlichting gemist 
Eén moeder gaf aan voorlichting over het voorkomen van wiegendood te hebben gemist. Zij kon 
informatie over het voorkomen van wiegendood niet zo goed terug vinden in het boekje ‘Ik word 
groter’ en had dit echt gemist. Eén moeder bedacht zich naar aanleiding van de vraag dat zij 
geen voorlichting had gekregen en had dat misschien toch wel handig gevonden. 
 
“Maar daar heb ik dus niet echt informatie over gekregen. Daar ben ik zelf een beetje op 
internet over gaan zoeken. Dat kon ik niet echt in het boekje terugvinden.” 
 
Hoewel weinig moeders aangaven voorlichting te hebben gekregen over het voorkomen van 
wiegendood, hadden de overige moeders dit ook niet gemist. Zij noemden daarvoor wisselende 
redenen. Zo hadden twee moeders geen voorlichting gemist omdat zij zelf al op zoek waren 
geweest naar informatie. Twee moeders gaven aan zich niet zo bezig te hebben gehouden met 
wiegendood en het voorkomen daarvan. Bij één moeder was er in de periode kort na de 
geboorte al zoveel aandacht besteed aan het voorkomen van wiegendood dat zij deze informatie 
voldoende tot zich had genomen.  
 
Voorkeur voorlichting vanuit het consultatiebureau 
Omdat de meeste moeders geen behoefte hebben gehad aan voorlichting over het voorkomen 
van wiegendood en deze informatie ook niet hebben gemist, gaven slechts vier moeders hun 
voorkeur voor voorlichtingswijze aan. Twee van hen zouden dit graag in een gesprek op het 
consultatiebureau ter sprake horen komen. De andere twee moeders hadden juist voorkeur voor 
schriftelijke informatie, bijvoorbeeld in een folder of opgenomen in het boekje ‘Ik word groter’.  
 
“Ik denk gewoon mondeling tijdens een consult. Want dan komt zoiets net wat beter binnen, in 
ieder geval voor dit onderwerp, dan wanneer je dat op papier leest.” 
 

5.3.6 Overige opmerkingen 

Vijf moeders gaven uit zichzelf aan het toch jammer te vinden dat er minder consulten zijn 
tussen de 6 en 11 maanden. Zij hadden een bezoek toch fijn gevonden of ervaren een verschil 
met de bezoeken van hun oudere kind(eren). Drie moeders noemen specifiek dat de groei van 
hun kind nu minder bijgehouden wordt. 
 
“Wat ik wel vond is dat je, doordat je minder bezoeken hebt, ook wat minder op de hoogte blijft 
van lengte en gewicht. Dat vond ik altijd wel praktisch om te weten. En dan kun je natuurlijk 
wel gebruik maken van zo’n weegspreekuur, maar dat doe ik dan toch weer niet. Dat vind ik wel 
jammer op zich. Dat in vergelijking met de andere twee waar het wel gewoon zo was [consulten 
op 7.5 en 9 maanden]. Dat vond ik wel prettig.” 
 
Twee moeders die voor een indicatieconsult op het consultatiebureau zijn geweest, vonden de 
extra check bij hun kind erg fijn.  
 
“Ze hebben nog een extra controle op zijn gewicht gedaan. En dat gaf mij een heel groot stuk 
extra vertrouwen.” 
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Drie moeders zeiden zelf informatie te hebben opgezocht over de verschillende onderwerpen, 
maar niet precies te weten of de informatie die zij op internet vinden, ook helemaal betrouwbaar 
is. 
 
“Ja en op internet, maar internet staat zo vol en iedereen kan er zelf wat op plaatsen en het is 
altijd een beetje chaos. Maar of het dan goed is voor je kind, dat weet ik dan niet.” 
 

5.3.7 Verschillen op basis van achtergrondvariabelen 

De geïnterviewde moeders hadden verschillende voorkeuren voor en behoefte aan voorlichting. 
Om te zien of verschillende groepen andere soorten voorlichting behoeven, is gekeken of er 
verschillen te vinden zijn op basis van etniciteit, opleidingsniveau, het aantal kinderen en of 
kinderen voor een indicatieconsult zijn geweest. 
 
Etniciteit 
Er is geen verschil tussen de Nederlandse en Turkse moeders in de behoefte die zij hadden aan 
voorlichting en hun voorkeur voor voorlichtingsmethode. Over de hele groep genomen 
verschillen de behoeften en meningen. Relatief gezien geven de Turkse moeders wel vaker aan 
voorlichting te hebben gekregen over het voorkomen van wiegendood. 
 
Opleidingsniveau 
Er lijkt geen verschil te zijn in behoefte aan voorlichting over voeding, gebitsverzorging en 
veiligheid tussen hoogopgeleide en lagere opgeleide moeders. Ook is er geen verschil te zien in 
voorkeur voor voorlichtingswijze: schriftelijk via het groeiboekje ‘Ik word groter’ en mondeling 
tijdens een consult worden beide veel genoemd door beide groepen. Wat betreft wiegendood 
geven meer hoogopgeleide moeders aan dat zij zich er niet zo mee bezig hebben gehouden of 
daar niet aan hebben willen denken. 
 
Aantal kinderen 
Er is een duidelijk verschil tussen moeders met een eerste kindje en moeders die minstens één 
ouder kind hebben in de behoefte aan voorlichting over voeding. Moeders met een eerste kindje 
hadden vaker behoefte aan voorlichting over voeding dan moeders van meerdere kindjes. Zo 
gaven een aantal moeders met meerdere kinderen aan dat zij hun kennis over de overgang naar 
vaste voeding weer even op moesten frissen, maar daar zelf goed uit waren gekomen en om die 
reden geen behoefte hadden gehad aan voorlichting. Slechts twee moeders met meerdere 
kindjes hadden behoefte aan voorlichting over voeding, omdat de melkvoeding of het starten 
met vaste voeding niet verliep zoals dat bij hun oudere kind ging. Het lijkt erop dat alleen in het 
geval van niet eerder tegengekomen problemen behoefte aan voorlichting is bij moeders van 
meerdere kinderen. De meeste moeders met een eerste kindje hebben behoefte aan meer 
informatie over voeding in het boekje ‘Ik word groter’ omdat zij dat er makkelijk bij kunnen 
pakken. De moeders met meerdere kinderen hebben een wisselende voorkeur voor 
voorlichtingswijze.  
De meeste moeders hadden geen behoefte aan voorlichting over gebitsverzorging, daarin is 
geen verschil tussen moeders met een eerste kindje en moeders met meerdere kinderen. Ook 
op het gebied van veiligheid gaven de meeste moeders aan geen behoefte te hebben gehad aan 
voorlichting. Het verschil dat hier te zien is, is dat de moeders met een eerste kindje aangeven 
dat dat komt doordat zij op het consultatiebureau voldoende voorlichting hebben ontvangen of 
dit met hun gezonde verstand hebben aangepakt en dat moeders met meerdere kinderen 
aangeven dat zij in huis de veiligheidsaspecten al geregeld hadden vanwege de aanwezigheid 
van oudere kinderen. Ditzelfde is te zien bij het voorkomen van wiegendood. Weinig moeders 
hadden behoefte aan voorlichting. Degenen met oudere kinderen met name vanwege de 
ervaring en voorlichting op het consultatiebureau, de moeders met een eerste kindje omdat zij 
zichzelf voorbereid hadden. 
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Bezoek aan consultatiebureau voor een indicatieconsult 
Twee van de drie moeders die voor een indicatieconsult op het consultatiebureau zijn geweest 
hebben daar hun vragen over voeding neergelegd. Zij hadden sterke behoefte aan voorlichting 
over voeding. Naast dat zij de mondelinge voorlichting tijdens het indicatieconsult erg prettig 
vonden, gaven deze moeders  aan dat zij de informatie over voeding in het boekje ‘Ik word 
groter’ graag uitgebreid zouden zien.   
 

5.4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 
Met behulp van dit onderzoek zijn de meningen van ouders over voorlichting in de periode 
tussen het 6 en 11 maanden consult gepeild en de voorkeur voor wijze van voorlichting in kaart 
gebracht. 

5.4.1 Discussie 

In dit onderzoek zijn 14 moeders geïncludeerd. Er zijn door de consultatiebureauassistentes 
geen vaders geworven voor de telefonische interviews. Dit is niet verrassend, omdat op het 
consultatiebureau meestal de moeder met het kind op consult komt. Zij zijn ook degenen die de 
meeste voorlichting hebben gekregen van het consultatiebureau en daardoor daarover hun 
mening kunnen geven. 
 
Drie van de moeders waarbij het interview is afgenomen zijn van allochtone afkomst. Allen zijn 
geboren in Turkije. Hierdoor is geen informatie beschikbaar van andere bevolkingsgroepen. 
Tussen de Nederlandse en Turkse moeders lijken er echter weinig verschillen te zijn in behoefte 
aan voorlichting en voorkeur voor voorlichtingsvormen.  
Hoewel de Turkse moeders allen een lage opleiding hebben genoten, verschilt hun behoefte aan 
informatie en advies vanuit het consultatiebureau niet wezenlijk van de behoefte van (hoger 
opgeleide) autochtone moeders. Het lijkt er daarom op dat moeders, ongeacht hun afkomst of 
opleidingsniveau, een zelfde soort informatiebehoefte hebben met betrekking tot hun 
opgroeiende kindje. Dit komt overeen met de bevindingen van een onderzoek van Motivaction in 
opdracht van het ministerie van VWS naar de informatiebehoefte over een gezonde leefstijl van 
(aanstaande) ouders van jonge kinderen (Voorn, 2013). 
 
Twee moeders met meerdere kinderen hadden behoefte aan voorlichting over voeding, omdat 
de start met vaste voeding bij hun jongste kind anders verliep dan dat bij hun eerdere 
kind(eren). De behoefte aan voorlichting over voeding lijkt daarmee meer kind-afhankelijk te 
zijn dan behoefte aan voorlichting over andere onderwerpen. 
 
Een paar moeders gaven aan dat het moeilijk in te schatten was of de vele informatie die op het 
internet te vinden is wel betrouwbaar was. Dit geven ouders uit bovengenoemd onderzoek van 
VWS (Voorn, 2013) ook aan. Het consultatiebureau lijken ouders vanwege de medische 
achtergrond wel als betrouwbaar te ervaren. Verder wordt mondelinge voorlichting tijdens een 
consult op prijs gesteld omdat deze specifiek op het kind gericht is en omdat ouders kunnen 
doorvragen als iets nog niet helemaal duidelijk is. 
 



 

 
 
 

116

 

GGD Midden-Nederland  

5.4.2 Conclusies 

 
Behoefte aan voorlichting tussen 6 en 11 maanden 
De meeste moeders hadden behoefte aan voorlichting over voeding tussen het 6 en 11 
maanden consult, vooral moeders met een eerste kindje. Zij hadden behoefte aan informatie 
over praktische zaken zoals wanneer welke voeding gegeven kan worden en welke 
hoeveelheden. Weinig tot geen van de moeders hadden behoefte aan voorlichting over 
gebitsverzorging, veiligheid of wiegendood. Een deel van hen gaf aan als reden dat ze hierover 
al eerder informatie vanuit het consultatiebureau hadden ontvangen en dat dat voldoende was, 
een ander deel gaf aan dat ze geen behoefte hadden aan voorlichting omdat ze al ervaring 
hadden met oudere kinderen.  
 
Voorlichting ontvangen tussen 6 en 11 maanden 
Alle moeders hadden informatie ontvangen over voeding tussen het 6 en 11 maanden consult. 
Dit gebeurde op meerdere manieren (o.a. vrienden en familie, het boekje ‘Ik word groter’, 
internet, telefonisch spreekuur). De helft van de moeders gaf aan voorlichting over 
gebitsverzorging te hebben gekregen. Ze bleken dit vooraf te hebben gekregen tijdens het 4 of 
6 maanden consult op het consultatiebureau of via het boekje ‘Ik word groter’. Eveneens de 
helft van de moeders gaf aan mondelinge of schriftelijke informatie (boekje ‘Ik word groter’ of 
Veiligheidskaarten) te hebben gekregen over veiligheid tijdens een consult op het 
consultatiebureau. Een paar moeders gaven aan vlak na de geboorte van hun kindje informatie 
over wiegendood te hebben gekregen. De rest (de meerderheid) gaf aan geen voorlichting 
hierover van het consultatiebureau te hebben ontvangen. 
 
Voorlichting gemist tussen 6 en 11 maanden 
De meeste moeders hebben geen informatie gemist over voeding, gebitsverzorging, veiligheid 
en wiegendood tussen het 6 en 11 maanden consult.  
Hoog opgeleide moeders lijken niet echt over wiegendood te willen nadenken. 
 
Voorkeur voor voorlichting vanuit het consultatiebureau 
De meeste moeders zouden informatie over voeding in het boekje ‘Ik word groter’ uitgebreid 
willen zien met praktische informatie over hoeveelheden en soort voeding of mondelinge 
voorlichting krijgen tijdens een consult. Het reeds bestaande groepsbureau Voeding kan ouders 
antwoord geven op de vragen die zij over voeding hebben. De moeders noemden uit zichzelf 
niet een groepsbureau als de voorlichtingsmethode waar zij voorkeur voor hebben. Het is 
mogelijk dat het groepsbureau Voeding niet voldoende bekend is bij ouders. Informatie over 
gebitsverzorging ontvangen de moeders het liefst mondeling tijdens een consult. Informatie 
over veiligheid wil de helft van de moeders het liefst mondeling tijdens een consult ontvangen 
en de andere helft het liefst via het boekje ‘Ik word groter’ of door middel van de 
Veiligheidskaart. Weinig moeders geven een voorkeur aan voor voorlichting over wiegendood. 
 
Overige opmerkingen 
Vijf van de veertien moeders gaven aan het jammer te vinden dat er minder consulten zijn 
tussen 6 en 11 maanden. Ouders waarderen de consulten omdat specifiek op hun kind en hun 
vragen ingegaan kan worden. Ook wordt genoemd dat de groei van hun kindje nu minder 
bijgehouden wordt. Een aantal moeders noemt dat ze niet zeker weten of en welke informatie 
via internet nu betrouwbaar is. 
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5.4.3 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de gesprekken met ouders zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
 
1. Ouders hebben behoefte aan meer praktische informatie over hoeveelheden van voeding, 

soort eten en drinken en recepten. Het is aan te bevelen na te gaan of deze informatie aan 
het boekje ‘Ik word groter’ toegevoegd kan worden.  

 
2. Met name ouders van eerste kindjes hebben behoefte aan voorlichting over voeding. Toch is 

het van belang om ook voor ouders met meerdere kinderen toegankelijke informatie te 
bieden, omdat de behoefte aan voorlichting over voeding kind-gerelateerd is. 

 
3. Weinig ouders geven aan behoefte te hebben aan voorlichting over gebitsverzorging, 

veiligheid en wiegendood tussen het 6 en 11 maanden consult. Als men ouders in deze 
periode toch wil bereiken met voorlichting over deze onderwerpen zou aangesloten moeten 
worden op de voorkeuren die ouders aangeven om informatie te ontvangen: mondeling 
tijdens een consult of schriftelijk via het boekje ‘Ik word groter’ of de Veiligheidskaarten.  

 
4. Aangezien relatief meer hoogopgeleide moeders zeggen dat zij zich niet zo bezig wilden 

houden met het idee van wiegendood, zou het goed zijn om tijdens consulten dit onderwerp 
goed te bespreken met deze ouders. Informatie over wiegendood is aanwezig in het boekje 
‘Ik word groter’. Ouders kunnen voor meer informatie daarnaar verwezen worden. 
 

5. Informatie van internet wordt niet altijd als betrouwbaar gezien. Het consultatiebureau kan 
ouders wijzen op betrouwbare websites. Uit het vragenlijstonderzoek onder ouders blijkt dat 
weinig ouders gebruik maken van de website behorend bij het boekje ‘Ik word groter’ (zie 
hoofdstuk 3), terwijl hier gedegen informatie op te vinden is. Deze website zou meer 
gepromoot moeten worden bij ouders. 
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6.  Procesevaluatie Groepsbureau Voeding 
 

6.1 Inleiding 
 
Uit eerdere evaluaties binnen de flexibilisering van contactmomenten in de leeftijd van 6-11 
maanden (De Vos et al, 2011) bleek dat voeding een belangrijke reden was waarom ouders op 
eigen verzoek een indicatieconsult rond 8 maanden aangeboden kregen. Als alternatief hiervoor 
is daarom het groepsbureau Voeding ontwikkeld. Van oktober 2011 tot maart 2012 is op de 
consultatiebureaus Soest en locatie Hobbemastraat te Amersfoort een pretest met het 
groepsbureau Voeding uitgevoerd. Na de evaluatie daarvan is het groepsbureau Voeding 
inhoudelijk op een aantal punten aangepast en in april 2012 uitgerold naar 11 consultatiebureau 
locaties in de regio Eemland van GGD Midden-Nederland. Deze procesevaluatie heeft betrekking 
op de uitgevoerde groepsbureaus in de regio Eemland in de periode april tot november 2012. 
 

6.1.1 Wat houdt het groepsbureau Voeding in? 

Het groepsbureau Voeding wordt tijdens het 6 maanden consult door de jeugdarts aangeboden 
aan ouders die veel vragen hebben over (het beginnen met) vaste voeding. Als ouders hiervoor 
open staan worden ze ingeschreven op een lijst waarop de voedingsbureaus voor de komende 
periode genoteerd staan. Het groepsbureau vindt elke 6 weken plaats en duurt maximaal 1,5 
uur. Ouders mogen hun baby meenemen naar het groepsbureau. De meeste baby’s zijn tussen 
de 6 en 8 maanden oud ten tijde van het groepsbureau Voeding. Elk groepsbureau Voeding 
biedt plaats aan maximaal 12 ouders. 
 
Tijdens het groepsbureau krijgen ouders informatie in de vorm van een presentatie, die is 
gebaseerd op het voorlichtingspakket ‘De eerste hapjes’ van het Voedingscentrum 
(Voedingscentrum, 2010). Aan de hand van de presentatie wordt er ingegaan op het belang van 
vaste voeding en het starten daarmee. Aan bod komen het opbouwen van vaste voeding, welke 
etenswaren geschikt zijn om mee te beginnen en hoe ouders hun kind gezond kunnen leren 
eten. Ook het belang van vitamines wordt besproken. Tijdens de voorlichting is er ruimte voor 
het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van problemen met andere ouders en het stellen 
van vragen aan de verpleegkundige. Daarnaast kan het kind gemeten en gewogen worden. De 
voorlichting wordt verzorgd door de jeugdverpleegkundige, welke – indien nodig – 
bijgesprongen kan worden door de consultatiebureau assistent.  
 

6.1.2 Doel van de evaluatie 

Het onderzoek is met name gericht op de procesevaluatie van het groepsbureau Voeding. Op 
basis van de resultaten zal het groepsbureau – indien nodig – aangepast en verbeterd worden, 
met als doelstelling daarna een effectevaluatie uit te voeren. Dat valt echter buiten de huidige 
onderzoeksperiode. 
 
Vraagstellingen: 
1. Wat is het bereik van het groepsbureau Voeding? 
2. Hoe zijn de ervaringen en tevredenheid van deelnemers van het groepsbureau Voeding? 
3. Zijn er verschillen in kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag met betrekking tot voeding 

op 11 maanden tussen ouders/verzorgers die het groepsbureau Voeding wel 
(interventiegroep) en niet (controlegroep) bezocht hebben? 

4. Wat zijn de ervaringen van medewerkers JGZ die het groepsbureau Voeding uitvoeren? 
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6.2 Methode 
 
Deelvraag 1: Wat is het bereik van het groepsbureau Voeding? 
Op de presentielijst voor het groepsbureau Voeding wordt aangegeven welke ouders/verzorgers 
die zijn aangemeld wel en niet zijn gekomen. 
Verder zal worden nagegaan of het mogelijk is een analyse te doen op de afspraken die in het 
DD JGZ (MLCAS) geregistreerd worden m.b.t. het bereik en achtergrondkenmerken van de 
doelgroep. 
Tot slot is ook informatie te krijgen over het bereik van het groepsbureau via het 
vragenlijstonderzoek onder ouders (doelstellingen 1.1 en 1.2). In die vragenlijst zijn ook vragen 
opgenomen over het gebruik van diensten van het consultatiebureau, waaronder het 
groepsbureau Voeding.  
 
Deelvraag 2: Ervaringen en tevredenheid van deelnemers van het groepsbureau 
Voeding 
Deelnemende ouders/verzorgers vullen voorafgaand aan en direct na afloop van het 
groepsbureau een korte vragenlijst in (zie bijlage 6.1). Deze bevat de volgende onderwerpen: 
- De verwachtingen van ouders (voormeting) en of het bureau aan deze verwachtingen heeft 

voldaan (nameting); 
- Tevredenheid over de materialen, inhoud, duur en tijdstip (nameting); 
- Kennis en persoonlijke effectiviteit met betrekking tot de voedingsonderwerpen ‘De eerste 

hapjes’ (voor- en nameting). Deze vragen zijn gebaseerd op de vragenlijsten uit het 
onderzoek van de academische werkplaats Noord-Holland (Kalidien, 2010). 

 
Deelvraag 3: Zijn er verschillen in kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag tussen 
de interventiegroep en de controlegroep? 
Voor de vergelijking van kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag met betrekking tot voeding 
op 11 maanden tussen ouders/verzorgers die het groepsbureau Voeding wel (interventiegroep) 
en niet (controlegroep) bezocht hebben wordt gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens uit 
het vragenlijstonderzoek onder ouders (doelstellingen 1.1 en 1.2). In die vragenlijst zijn vragen 
opgenomen over kennis, gedrag en persoonlijke effectiviteit ten aanzien van voeding. In deze 
vragenlijst is ook gevraagd of ouders/verzorgers deel hebben genomen aan het groepsbureau 
Voeding in de periode tussen het 6 en 11 maanden consult. Op basis van deze antwoorden 
kunnen ouders/verzorgers ingedeeld worden in de interventie- en controlegroep.  
 
Deelvraag 4: Ervaringen van uitvoerenden groepsbureau Voeding 
De jeugdverpleegkundigen die het groepsbureau Voeding uitvoeren bespreken samen na afloop 
van elk groepsbureau het verloop en leggen dit schriftelijk vast op een kort evaluatieformulier 
(bijlage 6.2). Het evaluatieformulier bevat de volgende onderwerpen: 
- Was er voldoende tijd voor de voorlichting? 
- Was er voldoende tijd voor het uitwisselen van ervaringen? 
- Sloot de inhoud van de bijeenkomst aan bij de informatiebehoefte van de deelnemende 

ouders/verzorgers? 
- Waren de materialen geschikt? 
- Was de ruimte geschikt? 
- Wat zijn sterke punten van het groepsbureau en waar liggen verbeterpunten? 
 
Verder is er na afloop van de dataverzameling een evaluatiebijeenkomst georganiseerd met de 
jeugdverpleegkundigen die het groepsbureau Voeding uitvoeren. 
 



 

 
 
 

121

 

GGD Midden-Nederland  

Data-analyse 
Analyses voor deelvragen 2 en 3 zijn gedaan met behulp van SPSS 19.0. Verschillen tussen 
groepen met verschillende achtergrondkenmerken (leeftijd kind, etniciteit, opleidingsniveau, 
positie van het kind in het gezin) zijn beoordeeld met een Chi-kwadraat toets. Verschillen in 
kennis en persoonlijke effectiviteit met betrekking tot de voedingsonderwerpen ‘De eerste 
hapjes’ voor- en na het groepsbureau zijn getoetst met een Wilcoxon Matched-Pairs Signed 
Ranks Test.  
Om de kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag met betrekking tot voeding op 11 maanden 
tussen ouders/verzorgers die het groepsbureau Voeding wel (interventiegroep) en niet 
(controlegroep) bezocht hebben ('care as usual') te vergelijken, is het verschil in de 
samengestelde uitkomstmaten voor deze indicatoren op het gebied van voeding bepaald (zie 
hoofdstuk 2). Verschillen tussen de interventie- en controlegroep zijn onderzocht met logistische 
regressie analyse, gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken. 
 

6.3 Resultaten 

6.3.1 Deelvraag 1: Wat is het bereik van het groepsbureau Voeding? 

Aanvankelijk zou er op 16 locaties gewerkt worden met het groepsbureau Voeding. Na de pilot 
is echter besloten het groepsbureau niet uit te voeren op locaties Achterveld, Eemnes, 
Soesterberg en het Antroposofisch consultatiebureau, omdat deze locaties te klein zijn en niet 
voldoende ouders op zouden leveren om een bijeenkomst gevuld te krijgen. Geïnteresseerde 
ouders op deze locaties zijn doorgestuurd naar consultatiebureaus in de buurt (respectievelijk 
Leusden, Baarn, Soest en Zonnehof Amersfoort). In Bunschoten is het groepsbureau Voeding 
niet gestart omdat in het verleden is gebleken dat er onder ouders in die regio geen animo is 
voor groepsbijeenkomsten. 
 
Na het uitrollen van het groepsbureau Voeding naar 11 consultatiebureaulocaties bleek de 
werving op 2 locaties niet goed te verlopen. Locatie Woudenberg bleek ook te klein te zijn voor 
een goede uitvoering. Er is afgesproken dat geïnteresseerde ouders naar Leusden doorgestuurd 
zouden worden. Bij het eerste groepsbureau in Leusden zijn echter geen ouders gekomen. Het 
tweede groepsbureau leverde twee deelnemende ouders op. Dit groepsbureau vond echter 
plaats nadat de dataverzameling voor deze evaluatie werd gestopt. Gegevens van dat bureau 
worden om die reden niet meegenomen in deze rapportage.  
 
De werving voor het groepsbureau Voeding vindt in principe plaats tijdens het 6 maanden 
consult door de arts. Het wordt aangeboden aan ouders die veel vragen hebben over (het 
beginnen met) vaste voeding. In de praktijk blijkt dat daarnaast ook een aantal 
verpleegkundigen tijdens het 4 maanden consult al ouders op het groepsbureau attenderen. 
Enkele assistentes noemen het groepsbureau Voeding ook als ouders op het consultatiebureau 
zijn. Tijdens het telefonisch spreekuur worden ouders met veel vragen over voeding door enkele 
verpleegkundigen gewezen op het groepsbureau Voeding. Ouders die aangeven deel te willen 
nemen worden ingeschreven op een lijst waarop de groepsbureaus voor de komende periode 
genoteerd staan. 
Op de presentielijst voor het groepsbureau Voeding wordt vervolgens aangegeven welke 
ouders/verzorgers die zijn aangemeld wel en niet zijn gekomen. Evaluatiepunten met betrekking 
tot de werving worden bij de resultaten van deelvraag 4 besproken. 
 
In totaal zijn in de periode april tot november 2012 25 groepsbureaus uitgevoerd, verdeeld over 
9 consultatiebureaulocaties. In totaal waren daar 87 ouders/verzorgers bij aanwezig, gemiddeld 
3 per groepsbureau. Zie tabel 6.1 voor het aantal georganiseerde groepsbureaus en de 
gemiddelde opkomst per locatie.  
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Tabel 6.1. Aantal groepsbureaus en gemiddelde opkomst per consultatiebureaulocatie 

Consultatiebureaulocatie Aantal georganiseerde 
groepsbureaus 

Gemiddelde opkomst 
Aantal ouders 

Albert Schweitzersingel* 1 5 
Baarn 2 3 
Hof der Gedachten 4 4 

Hogeweg 5 4 
Noordewierweg 3 4 
Lage Boog 3 3 
Soest 4 2 
Vathorst 1 4 
Zonnehof 2 4 

* Vanaf 01-07-2012 samen met Hof der Gedachten 

 
Er is gekeken naar de gemiddelde opkomst per dag waarop het groepsbureau Voeding werd 
georganiseerd. Hierin zijn geen verschillen te zien. Het lijkt voor de opkomst dus niet uit te 
maken op welke dag het groepsbureau Voeding plaats vindt.  
Gemiddeld werden er een week van tevoren per groepsbureau zes ouders verwacht. 
Verpleegkundigen zagen dat een groepsbureau tot twee weken voor de geplande datum vol of 
bijna vol (maximaal 12 deelnemers) gepland was, maar dat ouders deze afspraak in de 
tussenliggende periode afzegden. Het groepsbureau Voeding lijkt door ouders gezien te worden 
als een afspraak zonder verplicht karakter, waardoor ze deze gemakkelijk afzeggen. Een deel 
van de ouders die niet verscheen, had zich niet van tevoren afgemeld. Dit is echter niet bij alle 
groepsbureaus bijgehouden. Op drie locaties zijn deze ouders nagebeld door de assistente. Zij 
spraken in totaal 15 ouders. Elf van hen gaven aan de afspraak te zijn vergeten of te zijn 
vergeten af te bellen. Twee ouders hadden zieke kinderen thuis, voor één ouder kwam het 
dagdeel waarop het groepsbureau Voeding plaats vond niet uit. Eén ouder gaf aan niets van de 
afspraak te weten.  
 
Het bleek (nog) niet mogelijk om de registratiegegevens van de afspraken voor het 
groepsbureau Voeding in het DD JGZ (MLCAS) op een betrouwbare manier te verkrijgen en 
analyseren. 
 
Van de ouders die de vragenlijst voor het onderzoek met betrekking tot doelstelling 1.1 en 1.2 
hebben ingevuld en binnen de evaluatieperiode van het groepsbureau een kindje hadden in de 
doelgroep voor het groepsbureau (n=264), gaf 11% aan tussen het 6 en 11 maanden consult te 
hebben deelgenomen aan het groepsbureau Voeding. Ter vergelijking: van deze ouders maakte 
22% tussen het 6 en 11 maanden consult gebruik van het weeghalfuurtje, eveneens 22% van 
het telefonisch spreekuur en 34% van een indicatieconsult. 
Ouders met een eerste kind maakten vaker gebruik van het groepsbureau Voeding tussen het 6 
en 11 maanden consult dan ouders met oudere kinderen (19% versus 3%) en ouders met een 
hoge opleiding vaker dan ouders met een lagere opleiding (13% versus 5%).  
 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de achtergrondkenmerken van de deelnemers aan 
het groepsbureau Voeding. 
 

6.3.2 Deelvraag 2: Ervaringen en tevredenheid van deelnemers van het groepsbureau 
Voeding 

In totaal zijn voor deze evaluatie 25 groepsbureaus geïncludeerd, verdeeld over 9 
consultatiebureaulocaties. In totaal waren daar 87 ouders/verzorgers bij aanwezig. Tachtig 
ouders/verzorgers (92%) vulden voorafgaand en na afloop van het groepsbureau Voeding een 
evaluatieformulier in (zie bijlage 6.1).  
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Achtergrondkenmerken 
Van de 80 personen die het evaluatieformulier invulden, ging het bij de meerderheid (83%) om 
de moeder van de baby. Bij 80% van de deelnemende ouders ging het om het eerste kindje van 
de ouders. De baby’s van de deelnemende ouders waren ten tijde van het groepsbureau 
Voeding gemiddeld zeven maanden oud. Het grootste deel van de ouders (84%) is afkomstig uit 
Nederland en heeft een HBO- of universitaire opleiding (64%). De achtergrondkenmerken van 
de deelnemende ouders verschillen met die van de totale doelgroep ouders met een kindje 
tussen de 6 en 11 maanden in de uitvoeringsperiode (bron DD JGZ (MLCAS)). Het kindje van de 
deelnemende ouders is vaker een eerste kind (80%) dan bij ouders uit de totale doelgroep 
(40%). Verder zijn de deelnemende ouders aan het groepsbureau vaker van Nederlandse 
herkomst (84% versus 78% in de totale doelgroep) en vaker hoger opgeleid (hoogste opleiding 
ouders HBO of universitair 64% versus 28% in de totale doelgroep). De meeste ouders hebben 
het groepsbureau Voeding op locatie Hof der Gedachten bezocht. In tabel 6.2 is de verdeling 
naar achtergrondkenmerken te zien. 
 
Tabel 6.2. Achtergrondkenmerken van deelnemende ouders aan groepsbureau Voeding (n=80) 
  n  % 
Wie heeft de vragenlijst ingevuld?   
    Moeder  66  83 
    Vader  10  13 

    Anders  2  3 
    Onbekend  1  1 
   
Positie kind in gezin   
    Eerste kind  64  80 

    Tweede of jonger kind  14  18 
    Onbekend  2  3 
   
Leeftijd kind   
    4 of 5 maanden  4  5 

    6 of 7 maanden  40  50 
    8, 9 of 10 maanden  36  45 
   
Herkomst ouder    
    Autochtoon  67  84 
    Niet-Westerse allochtoon  10  13 

    Westerse allochtoon  2  3 
    Onbekend  1  1 
   
Hoogste opleiding ouder   
Geen opleiding, lagere school, speciaal 
basisonderwijs 

 4  5 

    Lager beroepsonderwijs, VMBO, MAVO  2  3 
    HAVO, VWO, MBO  22  28 
    HBO, Universitair  51  64 
    Anders  1  1 
   

Aantal deelnemers per 
consultatiebureaulocatie 

  

    Albert Schweitzersingel*  5  6 
    Baarn  7  9 
    Hof der Gedachten  16  20 
    Hogeweg  14  18 

    Noordewierweg  12  15 
    Lage Boog  8  10 
    Soest  7  9 
    Vathorst  5  6 
    Zonnehof  6  8 

* Vanaf 01-07-2012 samen met Hof der Gedachten 

 
Verwachtingen vooraf 
Deelnemende ouders/verzorgers zijn voorafgaand aan het groepsbureau gevraagd naar hun 
verwachtingen van het groepsbureau Voeding. Zij konden meerdere antwoorden geven. In tabel 
6.3 is te zien welke verwachtingen ouders hadden van het groepsbureau. 
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Tabel 6.3. Verwachtingen deelnemers groepsbureau Voeding (n=80) 
Wat verwacht u van het groepsbureau Voeding? U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen. 

% 

(Meer) informatie te krijgen over het geven van vaste voeding aan mijn baby 74 
(Meer) informatie over het soort voedsel dat ik mijn baby kan geven 63 
(Meer) informatie over het opbouwen en de hoeveelheid van de voeding 56 

(Meer) informatie te krijgen over hoe je je kind gezond leert eten 49 
Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders/ verzorgers 48 
Anders, namelijk: 8 

 
Van de ouders die aangaven andere verwachtingen te hebben, zochten er drie meer informatie 
over drinken. De overige drie zochten respectievelijk bevestiging op de goede weg te zijn, meer 
informatie voor het werk op een kinderdagverblijf en tips over het aanbieden van voeding omdat 
haar kindje vrijwel alleen borstvoeding accepteert.  
 
Tevredenheid over materialen, inhoud, duur en tijdstip 
Deelnemende ouders waren over het algemeen tevreden over de inhoud van het groepsbureau. 
Het grootste deel van hen (98%) noemde de inhoud uitstekend of goed. De presentatie gegeven 
door de jeugdverpleegkundige kreeg een soortgelijk oordeel. Bijna alle ouders (99%) vonden 
deze uitstekend of goed. Zie tabel 6.4. 
 
De meerderheid (83%) van de ouders vond het tijdstip waarop het groepsbureau Voeding plaats 
vond uitstekend of goed (tabel 6.4). Voor 13 ouders (17%) kwam het tijdstip waarop het 
groepsbureau werd georganiseerd matig of slecht uit. Deze ouders zijn verdeeld over 5 
consultatiebureaulocaties (Hof der Gedachten (n=2), Vathorst (n=1), Lage Boog (n=3), 
Hogeweg (n=2) en Baarn (n=5). Met name bij locatie Baarn wordt in de toelichting aangegeven 
dat de baby normaal gesproken slaapt op het tijdstip waarop het groepsbureau Voeding plaats 
vindt.  
 
Tabel 6.4. Oordeel ouders over inhoud, materiaal en tijdstip  
 n Uitstekend/Goed 

% 
Matig/Slecht 

% 
Wat vond u van de inhoud van het groepsbureau in 
het algemeen? 

79  98  2 

Wat vond u van de presentatie? 78  99  1 
Wat vond u van het tijdstip waarop het 
groepsbureau plaats vond? 

76  83  17 

 
Het grootste deel van de ouders vond de duur van het groepsbureau prima. Op de vraag of zij 
tevreden waren over de duur, antwoordde 95% ja. Vier ouders (5%) vonden dat het 
groepsbureau te lang had geduurd. 
 
Ouders zijn ook gevraagd de verschillende onderdelen van het groepsbureau Voeding te 
beoordelen. Zij werden gevraagd aan te geven hoeveel zij hadden gehad aan de presentatie, de 
antwoorden van de verpleegkundige op hun vragen, het uitwisselen van ervaringen met andere 
ouders en het meten en wegen van hun kind. De meeste ouders  gaven aan veel te hebben 
gehad aan de antwoorden van de verpleegkundige op hun vragen. Bijna de helft van de ouders 
gaf aan veel te hebben gehad aan het ervaringen uitwisselen met andere ouders. Het lijkt er 
daardoor op dat ouders interactie belangrijk en prettig vinden. Zie tabel 6.5 voor het oordeel 
van ouders. 
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Tabel 6.5. Oordeel onderdelen groepsbureau 
Kunt u voor elk van de onderdelen van het 
groepsbureau aangeven wat u eraan gehad 
heeft? 

n 
Veel aan 

gehad 
% 

Wel wat aan 
gehad 

% 

Niets aan 
gehad 

% 
De presentatie 77  46  52  3 
De antwoorden van de verpleegkundige op mijn 
vragen 

80  80  20  

Ervaringen uitwisselen met andere ouders 77  49  47  4 

Het wegen en meten van mijn kind 60  52  45  3 

 
Tot slot konden ouders aangeven of de onderdelen en thema’s van het groepsbureau Voeding 
voldoende, te weinig of te veel aan de orde waren gekomen. De meeste ouders gaven hierbij 
een voldoende. Het onderwerp dat meerdere ouders (11%) te weinig aan bod vonden komen is 
‘vitaminen’. Vier ouders gaven aan dat het uitwisselen van ervaringen met andere ouders te 
weinig aan bod was gekomen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij een aantal 
groepsbureaus slechts 1 tot 3 ouders aanwezig waren. Interactie is dan lastiger. Zie voor alle 
antwoorden van ouders op deze vragen tabel 6.6. 
 
Tabel 6.6. Oordeel inhoud voorlichting 
Vindt u dat de volgende onderdelen en 
thema’s voldoende aan de orde zijn geweest? 

n Te weinig  
% 

Voldoende  
% 

Te veel  
% 

Onderdeel 
Ruimte om vragen te stellen 80  1  95  4 
Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders 75  5  91  4 
Thema 

Het belang van vast voedsel 80  1  98  1 
Wanneer beginnen met vast voedsel 80  3  95  3 
Wat je je kind kunt geven 80  4  95  1 
Hoe de vaste voeding opgebouwd moet worden 79  1  96  3 
Hoe ik mijn kind gezond kan leren eten 79  3  95  3 
Vitaminen 79  11  85  4 

 
Overall oordeel van ouders 
De vraag of het groepsbureau Voeding aan de verwachtingen heeft voldaan, beantwoordde ruim 
driekwart (77%) van de ouders met ‘zeker wel’. Een op de vijf ouders (22%) gaf aan dat het 
groepsbureau ‘een beetje’ aan de verwachtingen voldeed. Voor één ouder voldeed het 
groepsbureau nauwelijks aan de verwachting. Er is geen verschil in het voldaan hebben aan 
verwachtingen tussen groepen met verschillende achtergrondkenmerken. 
 
Het groepsbureau Voeding heeft de meerderheid van de deelnemende ouders zelfvertrouwen 
gegeven (82%). Voor vijf procent van de ouders is dat niet het geval. Bijna alle ouders vinden 
de informatie en adviezen die zij hebben gekregen praktisch bruikbaar (96%). Gemiddeld 
beoordelen ouders het groepsbureau Voeding met een rapportcijfer 8 (n=63). Hierbij geven 
ouders van niet-Westerse afkomst gemiddeld een hoger cijfer (8,6) dan ouders van Westerse 
afkomst (7,9) (p=0,021). De meeste ouders geven aan geen informatie te hebben gemist 
tijdens het groepsbureau Voeding (95%). Van de vier ouders die wel iets gemist hebben in het 
groepsbureau Voeding, noemen er twee de aanwezigheid van andere ouders. Van de andere 
twee had één ouder meer willen horen over het afwisselen van voeding en één ouder had toch 
liever een individueel consult gehad.  
 
Kennis en persoonlijke effectiviteit met betrekking tot de voedingsonderwerpen 
Van de deelnemende ouders waren er twee nog niet gestart met het geven van bijvoeding ten 
tijde van het groepsbureau Voeding. Van de andere ouders waren de baby’s gemiddeld vijf 
maanden oud toen er begonnen werd met vaste voeding. Meer dan een derde van de ouders 
startte met vaste voeding toen hun baby vier maanden oud was. Zie tabel 6.7. 
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Tabel 6.7. Start vaste voeding en kennis starten met vaste voeding 
  n  % 
Leeftijd baby bij start vaste voeding   
4 maanden  28  35 
5 maanden  19  24 
6 maanden  28  35 

7 maanden  2  3 
Krijgt nog geen vaste voeding  2  3 
Totaal  79  100 
   
Geschikte leeftijd om te starten met vaste 
voeding 

  

Jonger dan 4 maanden  1  1 
4 maanden  20  30 
5 maanden  7  10 
6 maanden  39  58 
Totaal  67  100 

 
De meeste ouders (86%) zeggen te weten op welke leeftijd voor het eerst vaste voeding 
gegeven mag worden. Van hen geeft echter slechts 58% de geadviseerde leeftijd van zes 
maanden aan. De overige ouders geven aan dat er op jongere leeftijd gestart kan worden (zie 
tabel 6.7). 
 
Verder zijn deelnemende ouders zowel vooraf als na afloop van het groepsbureau Voeding 
gevraagd naar hun oordeel over de eigen kennis over het geven van vaste voeding en hun 
inschatting van hoe zij eventuele problemen met het geven van vaste voeding op zouden lossen 
(eigen effectiviteit). Dit is gebeurd door middel van twee stellingen waarop ouders konden 
antwoorden op een vijf puntsschaal (helemaal mee eens – helemaal mee oneens). 
 
Voorafgaand aan het groepsbureau gaf ruim de helft van de ouders aan het (helemaal) eens te 
zijn met stelling 1 ‘Mijn kennis over het geven van vaste voeding aan baby’s tussen 6 en 10 
maanden is goed’. Op stelling 2 ‘Als ik problemen tegenkom met het geven van vaste voeding 
aan mijn baby, kan ik die oplossen’ antwoordde driekwart van de ouders voorafgaand aan het 
groepsbureau (helemaal) mee eens. 
 
Beide stellingen zijn direct na afloop van het groepsbureau nogmaals aan de ouders voorgelegd. 
Meer ouders gaven daarbij aan over voldoende kennis te beschikken. Op stelling 1 antwoordde 
nu 95% van de ouders ‘(helemaal) mee eens’. Ook de eigen effectiviteit van deelnemende 
ouders is naar hun eigen oordeel toegenomen. Op stelling 2 antwoordde 91% van de ouders nu 
‘(helemaal) mee eens’. Zie tabel 6.8. 
 
Tabel 6.8. Kennis en eigen effectiviteit van deelnemende ouders voorafgaand aan het groepsbureau 
 

n 

Mee eens/ 
helemaal mee 

eens 
% 

Noch mee 
eens/noch 

mee oneens 
% 

Mee oneens/ 
helemaal mee 

oneens 
% 

Mijn kennis over het geven van vaste voeding aan 
baby’s tussen 6 en 10 maanden is goed: 

    

   Voormeting 78  58  33  9 
   Nameting 80  95  3  3 

 
Als ik problemen tegenkom met het geven van 
vaste voeding aan mijn baby, kan ik die oplossen: 

    

   Voormeting 78  77  18  5 
   Nameting 80  91  5  4 

 
Met een Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test is getoetst of er een verschil is tussen de 
scores van ouders op de stellingen op de voor- en nameting. Voor zowel kennis als eigen 
effectiviteit is er een statistisch significant verschil te vinden. Zowel de kennis als eigen 
effectiviteit is toegenomen na deelname aan het groepsbureau Voeding. 
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6.3.3 Deelvraag 3: Zijn er verschillen in kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag 
tussen de interventiegroep en de controlegroep? 

Voor de vergelijking van kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag met betrekking tot voeding 
op 11 maanden tussen ouders/verzorgers die het Groepsbureau Voeding wel (interventiegroep) 
en niet (controlegroep) bezocht hebben wordt gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens uit 
het vragenlijstonderzoek onder ouders (hoofdstukken 2 en 3). In die vragenlijst zijn vragen 
opgenomen over kennis, gedrag en persoonlijke effectiviteit ten aanzien van voeding. In deze 
vragenlijst is ook gevraagd of ouders/verzorgers deel hebben genomen aan het Groepsbureau 
Voeding in de periode tussen het 6 en 11 maanden consult. Op basis van deze antwoorden 
kunnen ouders/verzorgers ingedeeld worden in de interventie- en controlegroep. 
 
Van de 583 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld hebben er 40 (7%) deelgenomen aan het 
groepsbureau Voeding. Op de samengestelde uitkomstmaten voor kennis, gedrag en eigen 
effectiviteit op het gebied van voeding (zie hoofdstuk 2) is er geen verschil te zien tussen de 
controle- en interventiegroep. Wel is er te zien dat ouders die het groepsbureau Voeding hebben 
bezocht vaker hun kind elke dag vitamine D geven en daarmee aan de daarvoor gestelde 
richtlijn voldoen. 
 

6.3.4 Deelvraag 4: Ervaringen van uitvoerenden groepsbureau Voeding 

Het groepsbureau Voeding werd tijdens de pretest uitgevoerd door twee jeugdverpleegkundigen 
per consultatiebureaulocatie. In het oorspronkelijke plan zou het groepsbureau na het uitrollen 
naar de andere locaties uitgevoerd worden door een jeugdverpleegkundige ondersteund door de 
consultatiebureau-assistente. Omdat het bereik van het groepsbureau Voeding echter tegen viel 
en omdat de assistente vaak andere werkzaamheden te doen had, zijn de meeste 
groepsbureaus alleen door de verpleegkundige uitgevoerd. Deze uitvoerenden hebben na elk 
groepsbureau een evaluatieformulier ingevuld (zie bijlage 6.2). In totaal zijn 25 
evaluatieformulieren ingevuld door 9 jeugdverpleegkundigen. Een uitgevoerd groepsbureau 
Voeding is niet zoals beoogd na afloop besproken door de uitvoerende verpleegkundigen, omdat 
het slechts één uitvoerende per bureau betrof.  
 
Beschikbare tijd 
Bij de meerderheid van de uitgevoerde groepsbureaus gaven de verpleegkundigen aan dat er 
voldoende tijd was voor de presentatie/voorlichting, het beantwoorden van vragen en het 
uitwisselen van ervaringen. Zie voor de beoordeling van de aparte onderdelen tabel 6.9. 
 
Tabel 6.9. Oordeel beschikbare tijd per onderdeel 
Was er voldoende tijd voor… 

n 
 Ja Nee, tijd was 

te kort 
Geen 

antwoord 
de presentatie/voorlichting 25  20  2  3 
het beantwoorden van vragen 25  21  1  3 
het uitwisselen van ervaringen 25  20  1  4 

 
Aansluiting bij informatiebehoefte van deelnemers 
De inhoud van het groepsbureau Voeding sloot naar mening van de uitvoerenden goed tot 
uitstekend aan bij de informatiebehoefte van de ouders/verzorgers (20 keer genoemd). Twee 
keer werd aangegeven dat de inhoud matig aansloot, drie keer werd geen antwoord op de vraag 
gegeven. 
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Geschiktheid locatie en materialen 
Over het algemeen waren verpleegkundigen tevreden over de locatie en de materialen. Twee 
keer werd door de uitvoerenden aangegeven dat er problemen waren met de locatie in verband 
met dubbele boekingen. Er moest uitgeweken worden naar een andere ruimte binnen dezelfde 
locatie. Problemen met materiaal (6x) bestonden vooral uit het niet goed werken van de beamer 
of presentatie (3x). Ook werd eenmaal aangegeven dat de inhoud van het groepsbureau beter 
aansluit bij wat jongere kinderen (4-6 maanden), dat het ondersteunende Why’s magazine al op 
was en dat de Somalische moeders die aanwezig waren moeite hadden met het begrijpen van 
folders, de inlegkaarten in het boekje ‘Ik word groter’ en de vragenlijsten.   
 
Verbeterpunten groepsbureau Voeding 
Op 15 evaluatieformulieren zijn door de verpleegkundigen verbeterpunten aangegeven. Het 
meest (5x) werd aangegeven dat de werving en het bereik van het groepsbureau Voeding 
verbeterd kunnen worden. Drie keer werd genoemd dat het goed zou zijn als de doelgroep van 
het groepsbureau uitgebreid zou worden, namelijk naar alle ouders (en niet alleen voor ouders 
die veel vragen hebben over voeding) en naar ouders met jongere kindjes, omdat bijvoeding 
vaak al eerder gestart wordt. Andere verbeterpunten die genoemd werden hadden betrekking 
op het vrijplannen van de assistente voor het groepsbureau Voeding in plaats van dat zij andere 
werkzaamheden heeft ten tijde van het groepsbureau, de presentatie/het materiaal en het 
tijdstip waarop het bureau plaats vindt.  
 
Sterke punten groepsbureau Voeding 
Op de formulieren waarop sterke punten van het groepsbureau Voeding werden genoemd (18x), 
werden vooral de groep en de interactie die daar uit voort komt genoemd (11x). Ook de 
geboden informatie en kennis van de uitvoerende is een veel genoemd punt (6x).  
 
Verdere opmerkingen of bijzonderheden 
Op het evaluatieformulier werd ook ruimte gegeven voor verdere opmerkingen of 
bijzonderheden met betrekking tot het zojuist uitgevoerde groepsbureau Voeding. 
Gemaakte opmerkingen zijn dat met de lage opkomst het effect van groepsvoorlichting wegvalt 
en dat de PowerPoint presentatie ook afleidend kan werken.  
 
Zie voor alle sterke en verbeterpunten bijlage 6.3 en voor alle opmerkingen en bijzonderheden 
bijlage 6.4. 
 

6.3.5 Evaluatiebijeenkomst 

Op 30 januari 2013 heeft er een evaluatiebijeenkomst plaats gevonden met de uitvoerenden 
van het groepsbureau Voeding. Er waren zeven verpleegkundigen aanwezig, elk van een andere 
consultatiebureaulocatie. Twee verpleegkundigen konden niet aanwezig zijn en hebben vooraf 
per e-mail gereageerd. De aanwezige verpleegkundigen zijn geïnformeerd over de belangrijkste 
uitkomsten van het evaluatieonderzoek en de voorlopige conclusies. Daarna is er een 
groepsgesprek gevoerd over de werving en het bereik, doelgroep, randvoorwaarden en inhoud 
van het groepsbureau Voeding.  
 
Werving en bereik 
De werving voor het groepsbureau Voeding verloopt wisselend. Zoals in paragraaf 6.1.1 al is 
beschreven horen ouders die veel vragen over voeding hebben door de jeugdarts tijdens het 6 
maanden consult gewezen te worden op het groepsbureau Voeding. Niet elke arts doet dit 
echter of denkt hieraan. Er zijn echter ook verpleegkundigen die tijdens het 4 maanden consult 
al ouders werven en sommige assistentes brengen het groepsbureau ter sprake bij de ouders. 
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Het aantal ouders dat zich aanmeldt voor een groepsbureau Voeding ligt op de helft van de 
capaciteit van een groepsbureau (gemiddeld zes ouders). De opkomst is echter nog lager. Veel 
ouders komen niet, vaak ook zonder bericht. De groepsbureaus worden per locatie op een vaste 
dag uitgevoerd. Sommige verpleegkundigen verwijzen ouders naar een andere locatie zodat zij 
op een andere dag het groepsbureau bij kunnen wonen.  
 
De suggesties van de verpleegkundigen wat betreft werving en bereik van ouders komen deels 
overeen met de suggesties die uit de evaluatieformulieren naar voren zijn gekomen: 
- Geef het groepsbureau Voeding een meer verplicht karakter: het is een afspraak; 
- Noteer de afspraak in het boekje ‘Ik word groter’; 
- Maak het mogelijk om ouders per e-mail uit te nodigen; 
- Onderzoek de mogelijkheid om het groepsbureau Voeding ’s avonds plaats te laten vinden; 
- Besteed meer aandacht aan het groepsbureau Voeding: poster in de boxenkamer, het 

groepsbureau opnemen in het oproepschema dat in de boxenkamer hangt, bekendheid via 
sociale media; 

- Laat ouders bij een jongere leeftijd van het kind naar het groepsbureau komen; 
- Koppel het groepsbureau niet aan het consultatiebureau, maar meer als een koffieochtend 

in een wijkgebouw of kinderdagverblijf. 
 
Doelgroep 
Uit de evaluatie is gebleken dat er vooral hoogopgeleide, autochtone ouders naar het 
groepsbureau Voeding komen. Dat zou verklaard kunnen worden doordat lager opgeleide en 
allochtone ouders vaker een onderzoek op indicatie krijgen. Eén verpleegkundige heeft goede 
ervaringen met allochtone ouders die naar het groepsbureau kwamen. Een ander geeft aan het 
dat soms wel lastig kan zijn als er verschillende ouders bij het groepsbureau Voeding zijn. 
Sommigen hebben bijvoorbeeld echt opvoedingsproblemen en het groepsbureau is daar, met de 
huidige invulling, niet voor bedoeld. Ook hier komt weer aan de orde dat de verpleegkundigen 
de timing van het groepsbureau Voeding te laat vinden. Uit een schriftelijke reactie van een 
verpleegkundige: ‘Wij nodigen ouders uit vanaf 4-6 maanden, bij 8 maanden is de 
groepsvoorlichting eigenlijk te laat. De kinderen zijn dan al gestart met bijvoeding, of juist 
helemaal nog niet. Bij 4-6 maanden werk je preventief en informatief, bij 8 maanden ben je 
eigenlijk te laat’. 
 
Randvoorwaarden 
Verpleegkundigen geven aan dat het belangrijk is dat het groepsbureau Voeding plaats vindt op 
een dag en tijdstip waarop de ouders aanwezig kunnen zijn. Per consultatiebureaulocatie is er 
één vaste dag waarop het groepsbureau plaats vindt. Ouders die op die dag werken, zullen dan 
niet aanwezig kunnen zijn. Ook in het tijdstip moet er rekening worden gehouden met eet- en 
slaaptijden. Uit dit onderzoek komt echter niet naar voren dat de dag of het dagdeel waarop het 
groepsbureau Voeding is georganiseerd van invloed is op de opkomst bij het groepsbureau.  
De folder ‘De eerste hapjes’ van het Voedingscentrum wordt op prijs gesteld. Deze wordt nu 
tijdens het groepsbureau Voeding uitgedeeld aan de aanwezige ouders. De verpleegkundigen 
merken op dat deze eigenlijk breder uitgedeeld zou moeten worden aan ouders, bijvoorbeeld bij 
het 4 of 6 maanden consult.  
De assistente wordt gemist tijdens groepsbureaus waarbij veel kinderen aanwezig zijn, dit zou 
anders geregeld moeten worden. 
 
Inhoud 
Op de inhoud van het groepsbureau Voeding hebben de aanwezige verpleegkundigen niet veel 
aan te merken. De presentatie geeft wel veel herhaling en mist informatie over biologisch eten. 
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Algemeen 
Elke verpleegkundige is gevraagd wat zij zou adviseren op basis van de uitkomsten van de 
procesevaluatie en haar eigen ervaringen: 
 
- Ik vind dat er absoluut een extra contactmoment moet komen/blijven. Prima om dit in 

groepsverband te doen, maar dan minder vrijblijvend. Het moet gewoon een standaard 
(groeps)consult worden en alleen bij uitzondering (bijvoorbeeld als de moeder ervaren is en 
er verder niks aan de hand is) geen consult; 

- Wij nodigen ouders uit vanaf 4-6 maanden, bij 8 maanden is de groepsvoorlichting eigenlijk 
te laat. Helaas zit er dan nog steeds een groot gat tussen het 6 maanden en het 11 
maanden consult. Zo nodig kan daar wel een indicatie consult gepland worden; 

- Voorlopig doorgaan met het groepsbureau Voeding tot alle resultaten van het onderzoek er 
zijn. Het liefst daarna het 7,5 maanden consult terug halen. Het groepsbureau zou op een 
andere manier ingevuld moeten worden, met als voorbeeld het peuterbureau dat uitgevoerd 
wordt in Baarn; 

- De presentatie aanpassen en dan rond 7 maanden het groepsbureau voor ouders met een 
eerste kind. De afspraak moet meer verplicht worden en er zouden eventueel onderwerpen 
toegevoegd kunnen worden. Misschien vanaf een jongere leeftijd richting groepsvoorlichting 
gaan. Dan kan je het ook zonder kinderen (en meten en wegen) er bij doen en vaker dan 
om de 6 weken. De folder ‘De eerste hapjes’ zou ik bij het 4 maanden consult geven; 

- Het groepsbureau Voeding moet vanzelfsprekender gemaakt worden: het is een consult. De 
doelgroep moet breder: van 4 tot 8 maanden. Dan kan er een vaste dag genomen worden, 
bijvoorbeeld elke eerste woensdag van de maand. Je kan het ook los van het 
consultatiebureau organiseren, dan kan je meer ouders trekken; 

- De voorlichting zou breder moeten, niet alleen voeding, ook ontwikkelingsgerelateerde 
onderwerpen die met voeding te maken hebben. Dit zou dan ook bij de uitnodiging duidelijk 
gemaakt moeten worden. Dit trekt mogelijk meer ouders; 

- De folder ‘De eerste hapjes’ moet niet bij 4 maanden gegeven worden, dat is nog te jong. 
Beter is het om dit bij het 6 maanden consult te doen. Groepsvoorlichting is wel waardevol. 
We zouden meer de mensen op moeten zoeken, bijvoorbeeld bij kinderdagverblijven. Ook 
via kinderdagverblijven meer bekendheid geven, meer wervend; 

- De locaties Hogeweg en Hof der Gedachten lopen goed. Het groepsbureau Voeding kan daar 
goed blijven bestaan; 

- Het groepsbureau is een leuke manier. Liever het 7,5 maanden consult terug; 
 
Omdat door meerdere verpleegkundigen werd gezegd dat zij graag het 7,5 maanden consult 
terug zouden zien, is hier een discussie over gekomen. Redenen waarom de verpleegkundigen 
het consult graag terug zouden zien zijn dat het huidige 11 maanden consult als pittig wordt 
ervaren. De meeste kinderen worden na 6 maanden niet meer gezien. Er zijn daarom veel 
onderwerpen die besproken moeten worden tijdens het consult. Ook ervaren de 
verpleegkundigen dat bij veel kinderen bij het 11 maanden consult blijkt dat zij zijn afgevallen. 
De groeicurve is echter niet goed te beoordelen door het gat tussen 6 en 11 maanden. Deze 
kinderen hadden eerder gezien moeten worden om dit te voorkomen. Ook blijkt soms bij 11 
maanden dat een kind ontwikkelingsproblemen heeft welke bij het 6 maanden consult zijn 
gemist of nog niet speelden. Ouders lopen meer door met problemen en zoeken niet zelf contact 
voor een extra consult. Het contact met de ouder wordt daardoor gemist. Artsen zouden het 7,5 
maanden consult missen omdat zij daar voorheen bij vragen makkelijker naar konden 
verwijzen. Sommige ouders met meerdere kinderen geven zelf bij de verpleegkundige aan dat 
zij het vervelend vinden met hun jongste kind minder naar het consultatiebureau te komen dan 
met hun andere kind(eren). Vooral de praktische tips en bepaalde aandachtspunten worden 
gemist. De verpleegkundigen geven aan dat, mocht het 7,5 maanden consult terugkeren, het 
groepsbureau Voeding daar dan nog weinig aan toe voegt. 
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6.4 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 
Met behulp van deze procesevaluatie is getracht inzicht te krijgen in het oordeel van ouders en 
uitvoerenden over het groepsbureau Voeding. 
 

6.4.1 Discussie 

Gemiddeld hebben per groepsbureau 3 ouders deelgenomen. Dit is een kwart van het beoogde 
aantal ouders. Ook zijn niet bij alle consultatiebureaulocaties in de regio groepsbureaus 
uitgevoerd. Vanuit Het DD JGZ zijn geen betrouwbare uitspraken over het bereik te doen. Met 
behulp van een analyse op een selectie van de respondenten van het vragenlijstonderzoek 
onder ouders van een bijna 11 maanden oud kindje (doelstellingen 1.1 en 1.2) komt naar voren 
dat 11% van de ouders met een kindje in de doelgroep van het groepsbureau tussen het 6 en 
11 maanden consult een groepsbureau Voeding hebben bijgewoond. Hoewel die 
onderzoeksgroep niet geheel representatief is voor de totale doelgroep ouders in de regio 
Eemland, kan deze 11% wel als redelijke schatting gebruikt worden. Het percentage ouders dat 
het groepsbureau Voeding heeft bijgewoond is lager dan het percentage ouders dat met hun 
kind tussen het 6 en 11 maanden consult voor een indicatieconsult bij een jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige is geweest (34%) of gebruik heeft gemaakt van het weeghalfuurtje 
(22%) of van het telefonisch spreekuur (22%).  
 
Een verklaring voor het tegenvallende bereik kan zijn dat de werving te vrijblijvend is geweest. 
Veel ouders hebben kort van te voren afgezegd of kwamen niet zonder bericht. Daarnaast 
gaven de uitvoerende verpleegkundigen aan dat niet alle artsen bij het 6 maanden consult er 
elke keer aan dachten om ouders naar het groepsbureau te verwijzen. 
De meeste ouders die deelnamen aan het groepsbureau vonden het tijdstip waarop dit 
georganiseerd werd goed en er werden geen verschillen gevonden in het gemiddelde aantal 
deelnemers naar dag waarop het bureau werd georganiseerd. Een paar ouders gaven aan dat 
het tijdstip waarop het groepsbureau werd georganiseerd minder geschikt was omdat de baby 
dan normaal gesproken slaapt. In hoeverre de dag en het tijdstip waarop het groepsbureau 
werd georganiseerd voor de niet-deelnemende ouders toch een reden is geweest om niet te 
komen is echter niet bekend. 
 
Uit de evaluatie onder de verpleegkundigen komt verder naar voren dat mogelijk ook de timing 
in combinatie met de huidige invulling van het groepsbureau een oorzaak kan zijn van het lage 
bereik. De informatie die tijdens het groepsbureau wordt gegeven is gebaseerd op ‘De Eerste 
Hapjes’ van het Voedingscentrum en gaat vooral in op het belang van vaste voeding en het 
starten daarmee. Voor ouders die bij het 6 maanden consult geattendeerd worden op het 
groepsbureau kan deze informatie mogelijk al niet meer relevant zijn, omdat zij al begonnen 
zijn met het geven van vaste voeding aan hun kindje. 
 
Uit de evaluatie blijkt ook dat de helft van de baby’s pas 6 maanden oud is ten tijde van het 
groepsbureau Voeding. Dit komt doordat een aantal verpleegkundigen ouders al doorstuurden 
ten tijde van het 4 maanden consult van hun kindje. De komst van ouders met 6 maanden oude 
kindjes lijkt ook een indicatie te zijn dat ouders op een jongere leeftijd van hun kindje behoefte 
hebben aan de informatie die bij de huidige invulling tijdens het groepsbureau Voeding wordt 
gegeven. De oorspronkelijke timing van het groepsbureau met werving bij het 6 maanden 
consult en uitvoering rond 8 maanden zou daarmee te laat kunnen zijn. Dit wordt ook door de 
uitvoerende verpleegkundigen aangegeven. 
 



 

 
 
 

132

 

GGD Midden-Nederland  

Ongeveer drie op de vijf ouders gaven aan te weten op welke leeftijd gestart kan worden met 
vaste voeding. Tijdens de procesevaluatie is gewerkt met twee verschillende versies van het 
evaluatieformulier, waarbij de ene zich richt op het landelijk advies en de andere op wat men 
zelf vindt. Hieruit valt af te leiden dat de meeste ouders wel de juiste informatie hebben 
gekregen (80% vult de geadviseerde leeftijd van 6 maanden in) maar zelf vinden dat er eerder 
gestart kan worden met vaste voeding (bijna de helft noemt 4 maanden). 
 
De uitvoerende verpleegkundigen geven aan dat zij het goed zouden vinden als het 
groepsbureau uitgebreid zou worden met andere onderwerpen en als dit tijdens het 6 maanden 
consult aan álle ouders van 6 maanden oude kinderen aangeboden zou worden. Deze kinderen 
zijn dan 7 tot 8 maanden oud ten tijde van het groepsbureau. Tegelijkertijd zou er dan een 
minder vrijblijvend karakter aan de bijeenkomst moeten zitten, omdat veel ouders nu nog 
afzeggen. Een groepsbureau met een bredere invulling voor niet-risico ouders wordt 
geëvalueerd in een ZonMw project van GGD Rotterdam Rijnmond (Van de Looij-Jansen, 2012). 
 
In deze evaluatie zijn 80 deelnemende ouders/verzorgers meegenomen. Deze ouders zijn over 
het algemeen tijdens het 6 maanden consult gewezen op het groepsbureau Voeding en hebben 
zich naar aanleiding van die informatie aangemeld voor de bijeenkomst. Op een aantal bureaus 
wezen verpleegkundigen echter tijdens het 4 maanden consult al op het groepsbureau Voeding. 
Om hoeveel locaties het precies gaat, is niet duidelijk. De werving voor het groepsbureau verliep 
in ieder geval niet op elke locatie hetzelfde. In principe zouden alleen ouders met veel vragen 
over voeding (indicatie) doorverwezen worden naar het groepsbureau Voeding. Van een aantal 
artsen is echter gebleken dat zij het groepsbureau niet alleen aan ouders met veel vragen 
aanboden, maar aan iedere ouder die op het consultatiebureau kwam voor een 6 maanden 
consult. Daardoor kan het zijn dat op een aantal locaties niet alleen de ouders waarvoor het 
groepsbureau in eerste instantie bedoelt is, zijn bereikt, maar ook nog meer. Hierdoor is de 
populatie anders dan op voorhand bedoeld is.  
 
Met name hoog opgeleide en autochtone ouders hebben deel genomen aan het groepsbureau 
Voeding. De bevindingen van deze procesevaluatie kunnen daarom niet zomaar vertaald worden 
naar alle ouders binnen de doelgroep van het groepsbureau Voeding. Daarvoor zijn de aantallen 
laag opgeleide en/of allochtone ouders/verzorgers in de onderzoeksgroep te laag. 
 
Het is niet te achterhalen of het hogere aandeel deelnemende hoog opgeleide en autochtone 
ouders  komt omdat de opkomst onder deze groepen hoger is dan onder lager opgeleide en 
allochtone ouders of omdat JGZ-medewerkers hoog opgeleide en autochtone ouders vaker 
verwijzen naar het groepsbureau en laag opgeleide en allochtone ouders vaker naar een 
individueel extra contactmoment (onderzoek op indicatie) tussen 6 en 11 maanden.  
 
Op een enkeling na waren alle ouders tevreden over het groepsbureau Voeding. Zij 
beoordeelden de inhoud van het groepsbureau en de presentatie met goed of uitstekend. Het is 
opvallend dat zoveel ouders zo tevreden zijn en geen aanmerkingen hebben op het 
groepsbureau Voeding. Het is natuurlijk mogelijk dat de deelnemende ouders/verzorgers allen 
erg positief waren. Een andere verklaring kan zijn dat ouders die de keuze gemaakt hebben bij 
de groepsbijeenkomst aanwezig te zijn vanzelfsprekend positiever zijn. Zij zullen geneigd zijn 
ook achteraf achter hun eigen keuze te staan door een positief oordeel te geven (cognitieve 
consonantie).  
 
De groep ouders die zowel heeft deelgenomen aan het groepsbureau Voeding als aan het  
vragenlijstonderzoek onder ouders van een kindje van bijna 11 maanden is erg klein (n=40). 
Daardoor is het moeilijker om verschillen te vinden en mogelijke relaties te leggen. Het enige 
verschil dat gevonden is laat zien dat ouders die het groepsbureau Voeding bezocht hebben, 
vaker voldoen aan de vitamine D richtlijn dan ouders die het groepsbureau niet hebben bezocht. 
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6.4.2 Conclusies 

 
Deelvraag 1: Wat is het bereik van het groepsbureau Voeding? 
Het groepsbureau Voeding is ontwikkeld als alternatief voor een indicatieconsult tussen het 6 en 
11 maanden consult, omdat bleek dat de meest voorkomende reden voor het indicatieconsult te 
maken had met vragen van de ouders over voeding. 
De praktijk leert echter dat het bereik van het groepsbureau Voeding tegen valt. Met gemiddeld 
drie deelnemende ouders per georganiseerd groepsbureau en een geschatte deelname van 11% 
van de ouders met een kindje in de beoogde leeftijdsgroep, lijkt het erop dat het groepsbureau 
Voeding met de huidige werkwijze niet voldoet als een goed alternatief voor een indicatieconsult 
gericht op voeding tussen de 6 en 11 maanden.  
 
De werving is niet bij alle consultatiebureaulocaties consistent verlopen. Verder blijkt dat ouders 
het groepsbureau niet als een verplichte afspraak zien en deze makkelijk af zeggen. 
 
De deelnemers aan het groepsbureau Voeding zijn met name hoogopgeleide autochtone 
moeders met een eerste kindje. Het bureau kan daarom niet volledig als vervanging voor een 
indicatieconsult over voeding worden gezien omdat allochtone en lager opgeleide ouders minder 
vaak bereikt worden.  
 
De deelnemers aan het groepsbureau Voeding zijn verder met name moeders waarvan de baby 
geen 8 maanden maar 6 maanden oud is. De timing van het groepsbureau Voeding is met de 
huidige inhoud mogelijk te laat.  De huidige inhoud van het groepsbureau past niet goed bij het 
beoogde doel om het groepsbureau als alternatief voor een indicatieconsult tussen 6 en 11 
maanden in te zetten. 
 
Deelvraag 2: Ervaringen en tevredenheid van deelnemers van het groepsbureau 
Voeding 
Het groepsbureau Voeding zorgt bij deelnemende ouders voor toegenomen kennis en eigen 
effectiviteit direct na afloop van het groepsbureau. Ouders zijn tevreden over de inhoud en 
presentatie van het groepsbureau. De antwoorden van de verpleegkundige op de vragen van 
ouders werden het meest gewaardeerd.  
 
Deelvraag 3: Zijn er verschillen in kennis, persoonlijke effectiviteit en gedrag tussen 
de interventiegroep en de controlegroep? 
Behalve dat ouders die het groepsbureau Voeding hebben bezocht vaker voldoen aan de 
vitamine D richtlijn, zijn er geen verschillen te vinden in kennis, persoonlijke effectiviteit en 
gedrag met betrekking tot voeding tussen ouders/verzorgers met een kindje van bijna 11 
maanden die het groepsbureau Voeding een paar maanden terug wel (interventiegroep) en niet 
(controlegroep) hebben bezocht. 
 
Deelvraag 4: Ervaringen van uitvoerenden groepsbureau Voeding 
De verpleegkundigen die betrokken zijn bij het groepsbureau Voeding zijn tevreden over de 
uitvoering van het groepsbureau Voeding. Problemen die zich voordoen hebben met name te 
maken met het laten zien van de digitale presentatie. De verpleegkundigen zouden wel graag 
zien dat bij voortzetting van het groepsbureau de inhoud van het groepsbureau Voeding wordt 
uitgebreid met andere onderwerpen (zoals slapen) en dat hiervoor alle ouders tijdens het 6 
maanden consult worden geworven.  
Het 7,5 maanden consult wordt door de verpleegkundigen nog steeds gemist. Het liefst zouden 
zij zien dat dit consult terugkeert. 
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6.4.3 Aanbevelingen 

Op basis van deze procesevaluatie van het groepsbureau Voeding kunnen drie scenario’s met 
bijbehorende aanbevelingen worden geschetst:  
 
Scenario 1:  
Het groepsbureau Voeding niet meer inzetten als alternatief voor een individueel 
indicatiecontact met betrekking tot voedingsvragen tussen 6 en 11 maanden. 
 
Aanbeveling:  
Op basis van de bevindingen van de overige deelonderzoeken kijken welke alternatieven 
geboden kunnen worden aan ouders die bij het 6 maanden consult veel vragen over voeding 
hebben. 
 
Scenario 2: 
Het groepsbureau Voeding in aangepaste vorm met betrekking tot inhoud en werving inzetten 
rond 8 maanden als alternatief voor een individueel indicatiecontact tussen 6 en 11 maanden 
voor ouders met veel vragen over voeding bij het 6 maanden consult. 
 
Aanbevelingen: 
Inhoud: De huidige invulling van het groepsbureau sluit niet goed aan bij de doelgroep (ouders 
met een kindje tussen 6 en 11 maanden). De presentatie is gebaseerd op die van De Eerste 
Hapjes van het Voedingscentrum en gaat vooral in op het beginnen met vaste voeding. De 
aangeboden informatie dient te worden aangepast en bijvoorbeeld meer gericht worden op 
problemen bij het aanbieden van vaste voeding en de overgang naar kauwbaar voedsel. 
 
Werving:  
Er moeten duidelijke, uniforme afspraken gemaakt worden over de te bereiken doelgroep, de 
werving en het maken van een afspraak voor het groepsbureau.  Verder is het aan te bevelen 
het groepsbureau aan ouders als vaststaande afspraak te presenteren in plaats van als 
vrijblijvende optie. 
 
Evaluatie:  
Het aangepaste groepsbureau eerst in een pilot evalueren en zorgdragen dat het bereik goed 
gemonitord kan worden via het DD JGZ. 
 
Scenario 3: 
Het groepsbureau Voeding aanpassen met betrekking tot de inhoud en uitbreiden met andere 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld slapen en ontwikkeling. Dit groepsbureau aanbieden als 
collectief aanbod aan alle ouders rond 8 maanden. Daarnaast een individueel contactmoment op 
indicatie voor ouders met meer risico tussen 6 en 11 maanden handhaven. 
 
Aanbevelingen: 
De inhoud van het groepsbureau mede vaststellen op basis van de bevindingen van de overige 
deelonderzoeken. Gebruik maken van de ervaringen met de inhoud en de werving van het 
groepsbureau op 9 maanden bij niet-risico gezinnen van GGD Rotterdam-Rijnmond. Het 
aangepaste groepsbureau eerst in een pilot evalueren en zorgdragen dat het bereik goed 
gemonitord kan worden via het DD JGZ. 
 
Tot slot kan overwogen worden om een groepsbureau Voeding aan te bieden als 
groepsvoorlichting voor alle ouders met een baby rond de 4 á 5 maanden. De presentatie van 
het huidige groepsbureau Voeding is gebaseerd op die van De Eerste Hapjes van het 
Voedingscentrum en gaat vooral in op het beginnen met vaste voeding. Uit deze evaluatie komt 
naar voren dat ouders op een jongere leeftijd van hun baby (4 á 5 maanden) al meer behoefte 
hebben aan informatie over het starten met vaste voeding. 
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7. Integrale conclusies, aanbevelingen en advies 
 

7.1 Integrale conclusies en aanbevelingen 
 
Aandacht voor preventief gedrag! 
Aandacht voor preventief gedrag van ouders in de periode dat hun kindje tussen 6 en 11 
maanden oud is, is van belang. Bij een relatief groot deel van de ouders met een kindje van 
bijna 11 maanden is het gedrag m.b.t. voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood niet 
zoals landelijke (JGZ) richtlijnen voorstaan en kan daardoor op korte en/of langere termijn 
mogelijk gezondheidsrisico’s opleveren voor hun kind. Met name gebitsverzorging en veiligheid 
verdienen hierbij prioriteit. 
Het is aan te bevelen om binnen de flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 
maanden zorg te dragen dat ouders voorlichting en advies krijgen over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en preventie van wiegendood. Met name voorlichting en advies over 
gebitsverzorging en veiligheid dient extra aandacht te krijgen in deze periode. 
 
Verschillen in gedrag en informatiebehoefte ouders en ontvangen voorlichting per 
thema 
Er is een duidelijk verschil ten aanzien van voeding enerzijds en gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood anderzijds voor wat betreft de informatiebehoefte van ouders maar ook voor wat 
betreft hun gedrag:  
• Voeding is voor het merendeel van de ouders zowel bij het 6 maanden consult als daarna 

een actueel onderwerp waarover zij veel vragen hebben en vaak informatie over zoeken. 
Een groot deel van de informatie wordt gegeven en gevonden via de JGZ (tijdens het 6 
maanden consult, boekje ‘Ik word groter’ of indicatieconsult, telefonisch spreekuur, weeg 
halfuurtje, groepsbureau Voeding) en het merendeel van de ouders is hier tevreden over. 
Bij de meerderheid van de ouders is het gedrag m.b.t. voeding volgens de richtlijnen.  

• Over de onderwerpen gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood heeft de meerderheid van 
de ouders geen vragen, weinig ouders zoeken zelf informatie over deze onderwerpen op en 
vrijwel geen ouders hebben daarover informatie gemist in de periode tussen het 6- en 11-
maanden consult. Omdat ouders veel vragen hebben over voeding komen JGZ medewerkers 
tijdens de vraaggerichte werkwijze bij het 6 maanden consult vaak niet aan voorlichting 
over gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood toe. Ook geven zij aan dat het 6 maanden 
consult hiervoor niet het juiste moment is. Het 6 maanden consult is te vroeg en het 11 
maanden consult te laat. Het preventieve gedrag van een relatief groot deel van de ouders 
m.b.t. deze onderwerpen (met name m.b.t. gebitsverzorging en veiligheid) is niet in 
overeenstemming met de richtlijnen. 

Het is aan te bevelen om na te gaan hoe in het kader van de preventieve taak van de JGZ naast 
voorlichting op basis van vragen van ouders (vraaggericht werken) ook anticiperende 
voorlichting kan worden gegeven over onderwerpen waar ouders geen vragen over hebben en 
ook zelf geen informatie over zoeken.  
 
Er is niet één risicogroep te onderscheiden 
Er is niet duidelijk één risicogroep te onderscheiden voor wat betreft gedrag, kennis en 
persoonlijke effectiviteit met betrekking tot voeding, gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood. Dit betekent dat een aanbod gericht op één doelgroep geen goed alternatief is voor 
het geven van advies en voorlichting aan ouders tussen het 6- en 11 maanden consult. Het is 
belangrijk is álle groepen ouders te bereiken.  
Bij de verdere ontwikkeling van het aanbod van voorlichting en advies over voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en preventie van wiegendood binnen de flexibilisering van 
contactmomenten tussen 6 en 11 maanden is het van belang dat er een aanbod beschikbaar is 
voor alle groepen ouders. 
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Veel factoren van belang bij op maat geven van preventieve voorlichting aan ouders 
Aandachtspunten bij het zo goed mogelijk op maat aanbieden van preventieve voorlichting en 
advies aan ouders zijn: 
- De achtergrondkenmerken van ouders: afhankelijk van het onderwerp scoren ouders met 

een niet-Westerse etniciteit, met een eerste kind en/of ouders met een lage, gemiddeld of 
juist hoge opleiding ongunstiger op gedrag en/of op de determinanten kennis en 
persoonlijke effectiviteit. Deze risicogroepen hebben extra aandacht nodig; 

- Determinanten van preventief gedrag: zowel kennis als persoonlijke effectiviteit zijn 
belangrijke determinanten voor het preventieve gedrag van ouders. Een groot deel van het 
gedrag van ouders blijkt echter ook door andere factoren beïnvloed te worden. Uit de 
literatuur blijkt dat deze per thema of item anders kunnen zijn; 

- Het oordeel van ouders over voorlichting: ouders beoordelen de voorlichting die zij hebben 
ontvangen tijdens de consulten op het consultatiebureau over het algemeen positief. Om de 
voorlichting beter aan te laten sluiten bij de wensen van ouders is extra aandacht nodig 
voor ouders met een eerste kind, omdat zij vaker aangeven voorlichting minder begrijpelijk 
te vinden. Verder geven hoog opgeleide ouders vaker aan de voorlichting over veiligheid  
minder bruikbaar te vinden. Met betrekking tot voeding geven veel ouders aan vooral 
behoefte te hebben aan praktische informatie en  tips. 

Het is aan te bevelen de preventieve voorlichting aan ouders zo veel mogelijk op maat aan te 
bieden. Differentiatie naar achtergrondkenmerken van ouders, determinanten van gedrag en 
wensen van ouders is per onderwerp wenselijk. Hoewel dit in de huidige praktijk al onderdeel is 
van de werkwijze van JGZ medewerkers, is het, gezien de complexiteit hiervan, aan te bevelen 
om bij de verdere ontwikkeling hiervan ondersteuning te vragen aan de verschillende 
gezondheidsbevorderende- en kennisinstituten. Randvoorwaarden hierbij zijn dat werkwijzen 
haalbaar en toepasbaar zijn in de JGZ praktijk en dat medewerkers getraind worden. 
 
Timing, tijd en vraaggericht werken aandachtspunten bij preventieve voorlichting 
Binnen de huidige flexibilisering tussen 6 en 11 maanden geven JGZ-medewerkers aan dat de 
timing van voorlichting voor een aantal onderwerpen niet optimaal is. Dit geldt met name voor 
preventieve voorlichting over veiligheid. 
Het vraaggericht werken en de beperkt beschikbare tijd tijdens een consult betekent in de 
praktijk dat binnen de huidige werkwijze niet alle ouders voorlichting en advies krijgen over alle 
onderwerpen. Ouders stellen het meest vragen over voeding. 
Het is aan te bevelen om bij de verdere ontwikkeling van een aanbod van voorlichting en advies 
over voeding, gebitsverzorging, veiligheid en preventie van wiegendood binnen de flexibilisering 
van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden per onderwerp rekening te houden met een 
juiste timing van de voorlichting (niet te vroeg en niet te laat, aansluiten bij ontwikkelingsfase 
van het kind), de tijd die beschikbaar is en de methode die gebruikt wordt om ouders met de 
voorlichting te bereiken. 
 
Voorkeur ouders met betrekking tot voorlichting tussen 6 en 11 maanden: tijdens 
consult op het consultatiebureau 
Bijna de helft van de ouders geeft aan dat zij voorlichting en advies tussen 6 en 11 maanden 
het liefst via een consult op het consultatiebureau zouden willen krijgen. Daarna noemen relatief 
veel ouders het boekje ‘Ik word groter’, een internet/website of een e-mail met schriftelijke 
informatie. 
Bij het verkennen van alternatieven voor voorlichting binnen de flexibilisering van 
contactmomenten tussen 6 en 11 maanden is het aan te bevelen rekening te houden met de 
voorkeuren die ouders hebben aangegeven. 
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Ideeën JGZ-medewerkers met betrekking tot voorlichting tussen 6 en 11 maanden: 
internet/website, e-mail, uitgebreid Groepsbureau of consult 
JGZ-medewerkers geven als ideeën voor voorlichting tussen 6 en 11 maanden aan: voorlichting 
via internet (website met leeftijdgebonden informatie, filmpjes), via e-mail (sturen 
leeftijdgebonden informatie of filmpjes, nieuwsbrief, mogelijkheid tot vragen stellen of chatbox) 
of het Groepsbureau uitgebreid met andere onderwerpen. Daarnaast geeft een aantal  
verpleegkundigen aan het 7,5 maanden consult graag terug te willen zien. 
Bij het verkennen van alternatieven voor voorlichting binnen de flexibilisering van 
contactmomenten tussen 6 en 11 maanden is het aan te bevelen de ideeën die JGZ-
medewerkers hebben genoemd te toetsen aan de voorkeuren die ouders hebben aangegeven. 
 
Groepsbureau Voeding: 3 scenario’s 
Het groepsbureau Voeding voldoet met de huidige werkwijze en invulling niet als een goed 
alternatief voor een indicatieconsult gericht op voeding tussen 6 en 11 maanden. Het bereik valt 
tegen, er wordt een selectieve groep ouders bereikt en de huidige inhoud past niet bij de 
beoogde doelgroep tussen 6 en 11 maanden. Op basis van de procesevaluatie kunnen drie 
scenario’s worden geschetst voor het groepsbureau:  
Scenario 1: stoppen met het groepsbureau Voeding als alternatief voor een indicatieconsult met 
betrekking tot voedingsvragen;  
Scenario 2: Groepsbureau in aangepaste vorm met betrekking tot inhoud en werving inzetten 
rond 8 maanden als alternatief voor een indicatieconsult voor ouders met veel vragen over 
voeding; 
Scenario 3: Groepsbureau uitbreiden met andere onderwerpen en aanbieden als collectief 
voorlichtingsaanbod aan alle ouders rond 8 maanden. 
Een keuze voor een van deze scenario’s dient binnen de organisatie gemaakt te worden in 
samenhang met de keuzes die gemaakt worden voor de ontwikkeling van alternatieven voor 
voorlichting tussen 6 en 11 maanden. 
 
Aandacht voor deskundigheid JGZ medewerkers, protocollen en materialen bij 
implementatie nieuwe werkwijze van belang 
Een klein aantal JGZ-medewerkers gaf aan enkele materialen, richtlijnen en protocollen niet 
geschikt te vinden en/of niet te kennen. Verder beoordeelt een klein aantal artsen zichzelf als 
niet voldoende deskundig om voorlichting te geven over veiligheid bij het 6 maanden consult. 
Bij implementatie van een alternatieve werkwijze voor voorlichting tussen 6 en 11 maanden is 
het van belang rekening te houden met implementatie en borging van protocollen en materialen 
en oog te hebben voor deskundigheidsbevordering van medewerkers. 
 
Goed gebruik aanvullende services van het consultatiebureau 
Relatief veel ouders maken gebruik van het telefonisch spreekuur of weeghalfuurtje. Vooral 
ouders met een eerste kind maken hier gebruik van. 
Het is aan te bevelen deze aanvullende diensten te handhaven, actief te promoten en eventueel 
uit te breiden door ze vaker aan te bieden en/of door meer service te bieden (bijvoorbeeld arts 
en/of verpleegkundige beschikbaar voor vragen tijdens het weeghalfuurtje). 
 
Boekje ‘Ik word groter’ populair bij ouders als informatiebron, Veiligheidskaarten 
minder 
Meer dan de helft van de ouders heeft het boekje ‘Ik word groter’ gebruikt tussen het 6 en 11 
maanden consult. De Veiligheidskaarten werden door veel minder ouders (10%) gebruikt.  
Het is aan te bevelen om na te gaan of de verbeterpunten die ouders in dit onderzoek noemen 
met betrekking tot het boekje ‘Ik word groter’ door te voeren zijn. Het gaat hierbij onder andere 
om toevoegen van praktische tips, hoeveelheden, recepten en het verbeteren van de indeling. 
De Veiligheidskaarten moeten beter onder de aandacht worden gebracht. 
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Internet/websites en sociale netwerk als informatiebron populair bij ouders  
Naast het boekje ‘Ik word groter’ en de Veiligheidskaarten heeft ruim driekwart van de ouders 
tussen het 6 en 11 maanden consult ook op een andere manier informatie gezocht. Ouders met 
een eerste kindje deden dat bijna allemaal. Het meest gebruikt is internet/websites en familie, 
vrienden of kennissen. 
Het is aan te bevelen ouders informatie te geven over betrouwbare websites. 
 
Gebruik maken van ervaringen en onderzoek van/door andere organisaties en 
evaluatie nieuwe werkwijze van belang 
Bij de ontwikkeling van alternatieven voor voorlichting bij flexibilisering tussen 6 en 11 maanden 
is het aan te bevelen gebruik te maken van ervaringen van andere organisaties en ander 
onderzoek. Hierbij is ook een goede (proces)evaluatie van belang.  
Het is aan te bevelen eerst een pilot uit te voeren en zorg te dragen dat het bereik goed 
gemonitord kan worden met behulp van het DD JGZ (Mlcas).   
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7.2 Advies ontwikkeling van alternatieven voor het geven van voorlichting bij 
flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden 

 

7.2.1 Inleiding 

In de Jeugdgezondheidszorg in Nederland lopen verschillende experimenten met betrekking tot 
flexibilisering van contactmomenten. Zo ook bij de JGZ van GGD Midden-Nederland: de 
bezoeken aan het consultatiebureau tussen 6 en 11 maanden worden flexibel aangeboden. JGZ-
medewerkers van de GGD vermoedden dat de flexibilisering mogelijk consequenties heeft voor 
de preventieve voorlichting aan ouders. In het BAGAGE onderzoek van GGD Midden-Nederland 
stond daarom de informatiebehoefte van ouders en de voorlichting en advisering door de JGZ 
aan ouders centraal. 
Vanuit die focus is het dan ook positief dat preventieve voorlichting en advies nu wordt 
opgenomen in het basispakket Jeugdgezondheidszorg. Zoals de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn in het ‘Standpunt advies basispakket 
Jeugdgezondheidszorg’ aangeeft, horen deze taken bij het versterken van de eigen kracht van 
ouders en jongeren en dienen voor ieder kind/jongere en zijn ouders beschikbaar te zijn.  
Ook de transitie jeugdzorg naar gemeenten vraagt om blijvende aandacht voor preventie voor 
jeugd. 
 
Een van de taakstellingen van het BAGAGE onderzoek was om op basis van de resultaten een 
advies op te stellen voor de inrichting van het voorlichtingsaanbod bij flexibilisering van 
contactmomenten tussen 6 en 11 maanden. Welke alternatieven voor het geven van 
voorlichting in deze periode kunnen opgesteld worden? Hoe kan daarbij zo goed mogelijk op de 
doelgroep afgestemd worden en welke randvoorwaarden zijn van belang? In dit advies gaan we 
daarop in. 
Eerst wordt op basis van de resultaten van het onderzoek een aantal algemene adviezen 
gegeven over de voorlichting- en adviseringstaak van de JGZ. Vervolgens schetsen we een 
aantal scenario’s voor alternatieven voor het geven van voorlichting bij flexibilisering van 
contactmomenten tussen 6 en 11 maanden.  
 

7.2.1 Algemene adviezen 

 
- Zorg voor betrouwbare, toegankelijke informatie voor ouders via internet 
 Ruim driekwart van de ouders zocht tussen het 6 en 11 maanden consult zelf informatie 

over het opgroeien van hun kind. Ouders met een eerste kindje deden dat bijna allemaal. 
Het internet was daarbij een van de belangrijkste bronnen. Het verstrekken van informatie 
via betrouwbare websites biedt dan ook kansen binnen de JGZ. Het is aan te bevelen ouders 
informatie te geven over betrouwbare websites. Een voorbeeld hiervan is de informatie die 
Stichting Opvoeden.nl via de lokale CJG-websites online aanbiedt over opvoeden, opgroeien 
en gezondheid. Ook de website van het door ouders goed gewaardeerde boekje ‘Ik word 
groter’ kan meer gepromoot worden. 

 
- Handhaaf, promoot en breid de aanvullende diensten zoals het telefonisch 

spreekuur en weeghalfuurtje uit 
 Relatief veel ouders maken gebruik van het telefonisch spreekuur of weeghalfuurtje. Vooral 

ouders met een eerste kind maken hier gebruik van. Als ouders vragen hebben over hun 
kind is het prettig dat zij deze vragen ook direct kunnen stellen. Goede communicatie over 
deze aanvullende dienstverlening is belangrijk. 
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- Onderzoek hoe het bereik van de JGZ verder vergroot kan worden 
 Om informatie, voorlichting en advies op maat te kunnen geven is het ook van belang om 

na te gaan hoe het bereik van de JGZ nog verder vergroot kan worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan inloopspreekuren, digitaal spreekuur via e-mailcontact, et cetera. 

 
- Sluit aan en werk samen in de wijk 
 Het bereik van de JGZ kan ook vergroot worden door aan te sluiten bij en samen te werken 

met organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, 
huisartsen, verloskundigen, wijkcentra et cetera. 

 
- Speel in op de veranderende behoefte van de maatschappij en ouders:  
 Ga uit van een werkwijze en benadering om ouders te versterken in hun eigen kracht en 

mogelijkheden (NCJ, 2012);  
 Sluit aan bij de nieuwe definitie van gezondheid: Gezondheid is het vermogen zich aan te 

passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven (Huber, 2011). 

 

7.2.2 Scenario’s voor alternatieven voor het geven van voorlichting bij flexibilisering 
van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden 

 
Bij de beschreven scenario’s gelden de volgende kaders:  
- De scenario’s betreffen de periode tussen 6 en 11 maanden, waarbij het 6 maanden consult 

een individueel consult is; 
- De scenario’s betreffen preventieve voorlichting en advisering gericht op de normale 

ontwikkeling van het kind en ondersteuning van ouders daarbij; 
- De scenario’s betreffen voorlichting en advisering die aangeboden worden op initiatief van 

de JGZ; 
- Contactmomenten op indicatie (inclusief op verzoek van ouders) voor kinderen en hun 

ouders die meer aandacht nodig hebben tussen 6 en 11 maanden blijven beschikbaar. 
 
Verder is een aantal criteria te benoemen waaraan de scenario’s zouden moeten voldoen. 
 
Allereerst een aantal algemene criteria: 
1. Het oorspronkelijk doel van de flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 

maanden (inzet van de vrijkomende ruimte voor kwetsbare kinderen en ouders) blijft 
gehandhaafd; 

2. De scenario’s betreffen preventieve voorlichting en advisering, maar moeten 
vanzelfsprekend passen en uitvoerbaar zijn binnen de visie, het aanbod en organisatie en 
financiering van het totale takenpakket van de JGZ in de praktijk; 

3. Er moet voldoende ruimte worden geboden voor ouders en professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het individuele kind; 

 
En daarnaast criteria op basis van de resultaten van het BAGAGE onderzoek: 
4. De voorlichting moet voor alle groepen ouders beschikbaar zijn;  
5. De onderwerpen voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood dienen aan bod te 

komen;  
6. Hierbij dient aangesloten te worden bij de ontwikkelingsfase van het kind; 
7. Ouders moeten de voorlichting actief aangeboden krijgen en niet alleen op basis van hun 

vragen; 
8. De voorlichting dient zoveel mogelijk op maat te worden aangeboden. Aandachtspunten 

hierbij zijn: 
- Achtergrondkenmerken van ouders: extra aandacht voor risicogroepen. Deze kunnen 
 verschillen per onderwerp; 
- Determinanten van gedrag: voorlichting zo veel mogelijk aansluiten bij die 
 determinanten die de meeste kansen bieden voor preventief gedrag; 
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- Ervaringen en wensen van ouders: ouders hebben behoefte aan voorlichting die  
 bruikbaar is in de praktijk, praktische informatie en tips; 

9. Rekening houden met de voorkeuren die ouders hebben aangegeven om voorlichting te 
ontvangen tussen 6 en 11 maanden: via een consult op het consultatiebureau, het boekje 
‘Ik word groter’, internet/website, e-mail met schriftelijke informatie. 

 
Tot slot is het van belang gebruik te maken van de ervaringen van andere JGZ organisaties 
met pilots of experimenten met flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 11 maanden. 
Niet alleen bij de JGZ van GGD Midden-Nederland is flexibiliseren aan de orde. Ook op landelijk 
niveau is het een belangrijk thema. Begin 2012 heeft het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheidszorg (NCJ) de ‘Handreiking voor Flexibilisering in de JGZ’ gepubliceerd. Vanuit 
de behoefte van het JGZ-veld aan goede voorbeelden en gebaseerd op de praktijk zijn drie 
scenario’s beschreven om het schema van contactmomenten te flexibiliseren (NCJ, 2013). In de 
periode tussen 6 en 11 maanden zien deze er als volgt uit:  
Scenario 1: Een individueel contactmoment op indicatie bij 7½ maand en een individueel   
contactmoment bij 9 maanden; 
Scenario 2: Een individueel contactmoment op indicatie tussen 7½ - 9 maanden en een 
individueel contactmoment of collectief contactmoment (groepsvoorlichting) bij 9 maanden; 
Scenario 3: Een individueel contactmoment op indicatie en een collectief contactmoment 
(groepsvoorlichting) bij 8/9 maanden.  
 
In de praktijk blijken er door JGZ-organisaties verschillende varianten en alternatieven rondom 
deze drie scenario’s te zijn ontwikkeld, al dan niet begeleid met onderzoek vanuit het ZonMw-
programma ‘Vernieuwing uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg’. Het is belangrijk om bij het 
maken van een keuze kennis te nemen van de verschillende varianten en de ervaringen 
daarmee. Een korte inventarisatie leert dat de variatie in alternatieven met name zit in het 
vaker of minder vaak aanbieden van een individueel contactmoment of in het aanbieden van 
een  individueel contactmoment versus een collectief contactmoment (groepsvoorlichting): 
- Verschillende JGZ organisaties hebben de twee individuele contactmomenten op 7½ en 9  

maanden samengevoegd tot één individueel contactmoment rond 8 maanden; 
- De JGZ organisaties de Zorgboog en Zuidzorg werken met scenario 2. Binnen het 

programma Alle Kinderen In Beeld (AKIB) vormen de behoeftes van het kind van 0-4 jaar 
en de vraag van zijn ouders de leidraad voor een flexibel zorgaanbod. Dus geen standaard  
bezoek aan het consultatiebureau, maar een meer vraaggericht en preventief pakket op 
maat zoals een digitale vraagbaak, groepsbijeenkomst of telefonisch consult. AKIB wordt 
gemonitord door het NCJ. Eind 2013 verschijnt een eindrapportage; 

- GGD Hollands Midden voert een pilot uit waarbij op basis van een inschatting van de 
zorgbehoefte aan de groep competente ouders met gezonde kinderen geen individueel 
contactmoment wordt aangeboden tussen 6 en 11 maanden, maar een groepsbijeenkomst. 
Ouders kunnen kiezen of ze hier gebruik van willen maken. De resultaten van deze pilot 
komen in het najaar van 2013 beschikbaar. Deze pilot lijkt op de huidige werkwijze van 
GGD Midden-Nederland, met dit verschil dat het groepsbureau bij GGD Midden-Nederland 
alleen het onderwerp voeding betreft; 

- CJG Rotterdam-Rijnmond en Thebe JGZ evalueren vanuit het ZonMw-programma 
‘Vernieuwing uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg’ twee vormen van minder intensieve 
zorg voor niet-risicokinderen. Op basis van een risicotaxatie instrument wordt tijdens het 
consult rond 6-7 maanden een indeling gemaakt in risicokinderen en niet-risicokinderen. 
Ouders van risicokinderen krijgen het reguliere individuele 9 maanden consult aangeboden. 
Ouders van niet-risicokinderen krijgen rond 9 maanden in het werkgebied van CJG 
Rijnmond (als onderdeel van het KIEN programma) een groepsbijeenkomst aangeboden en 
in de regio Thebe JGZ een online contactmoment. Hierbij wordt ouders online verzocht 
enkele vragen in te vullen en ontvangen ouders aan de hand van hun antwoorden direct 
online Advies-op-Maat. De resultaten van dit ZonMw project komen eveneens in het najaar 
van 2013 beschikbaar. 
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Ook onderzoek naar innovatieve voorlichtingsmethoden kan input geven voor de 
ontwikkeling van alternatieven voor voorlichting tussen 6 en 11 maanden: 
- Het Erasmus MC heeft het E-health4Uth programma ontwikkeld om monitoring en preventie 

binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te ondersteunen en te integreren. Als onderdeel 
hiervan is onder andere de module ‘E-health4Uth home safety’ ontwikkeld, waarmee ouders 
van jonge kinderen voorafgaand aan een face-to-face consult op basis van een online 
vragenlijst advies op maat krijgen over veiligheid (Van Beelen et al, 2013). Deze methode 
zou bruikbaar kunnen zijn omdat ouders zich beter kunnen voorbereiden op het consult en 
de JGZ professional meer kan focussen op thema’s die extra aandacht nodig hebben en tijd 
overhouden voor andere onderwerpen. Hoewel evaluaties positief lijken is een 
aandachtspunt dat in de pilot studie minder dan de helft van de ouders de online vragenlijst 
invulden en dus geen online advies ontvingen; 

- Of voorlichting via een filmpje effectief kan zijn en of ouders daarmee bereikt worden 
evalueert TNO vanuit het ZonMw-programma ‘Vernieuwing uitvoeringspraktijk 
Jeugdgezondheidszorg’. Het betreft een korte online voorlichtingsfilm over mondzorg, ‘Een 
gezond kindergebit’, die aangeboden wordt via het consultatiebureau. De resultaten van dit 
project komen ook in het najaar van 2013 beschikbaar. 

 
Wat in het oog springt op basis van bovenstaande korte inventarisatie is dat in alle beschreven 
alternatieven de vragen en behoeften van ouders leidend zijn. Deze staan centraal bij de 
inrichting van de verschillende scenario’s. Een conclusie uit het BAGAGE onderzoek is echter dat 
het (in ieder geval tussen 6 en 11 maanden) van belang is om naast voorlichting naar 
aanleiding van vragen en behoeften van ouders ook voorlichting te gegeven over onderwerpen 
waar ouders geen vragen over stellen (zoals gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood), omdat 
hun gedrag met betrekking tot deze onderwerpen mogelijk risico’s voor hun kind kan 
veroorzaken (criterium 3). 

 
Hieronder wordt op basis van de resultaten van het BAGAGE onderzoek een aantal scenario’s 
beschreven voor het geven van voorlichting bij flexibilisering van contactmomenten tussen 6 en 
11 maanden. Hierbij is waar mogelijk gebruik gemaakt van de ervaringen van andere JGZ 
organisaties of onderzoek. Bij de keuze voor een scenario dat verder uitgewerkt en ontwikkeld 
zal worden kunnen de eerder beschreven criteria gebruikt worden. Het is aan de organisatie om 
hierbij een keuze te maken wat betreft het gewicht dat aan de verschillende criteria wordt 
toegekend.
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Scenario 1: Een individueel consult tussen 6 en 11 maanden (rond 8 maanden) voor 
alle ouders 
 
Criteria Voldaan? Opmerkingen 
1. Inzet van de vrijkomende ruimte 

voor kwetsbare kinderen en ouders 
blijft gehandhaafd 

± Ten opzichte van het oorspronkelijke 
contactmomentenschema (consulten op 7½ en 9 
maanden) wordt tijd vrijgespeeld.  
Ten opzichte van de huidige nieuwe werkwijze bij GGD 
Midden-Nederland met een groepsbureau Voeding tussen 
6 en 11 maanden voor ouders met veel vragen over 
voeding (en consult(en) op indicatie of op verzoek 
ouders) zal met dit scenario mogelijk weer enige vrije 
ruimte ingeleverd moeten worden. Het is echter wel te 
verwachten dat er minder consulten op indicatie nodig 
zullen zijn als er weer een regulier contactmoment is 
tussen 6 en 11 maanden. Verder geeft dit scenario 
mogelijk ook wat meer ruimte tijdens het 11 maanden 
consult omdat daar nu geen voorlichting ‘ingehaald’ 
hoeft te worden. 

2. Passen en uitvoerbaar zijn binnen 
het totale takenpakket van de JGZ in 
de praktijk 

+  

3. Voldoende ruimte voor ouders en 
professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het 
individuele kind 

++ In een face-to-face contact is dit goed mogelijk. 

4. De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

++ Individuele consulten kennen een hoog bereik. 

5. De onderwerpen voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood dienen aan bod te 
komen 

± Dit moet geborgd worden. Zie ook punt 7. 

6. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind 

++ In een face-to-face contact is dit goed mogelijk. 

7. Voorlichting moet actief aangeboden 
worden en niet alleen op basis van 
vragen van ouders 

± Dit is een aandachtspunt, hiervoor dient een werkwijze 
ontwikkeld te worden. 

8. Voorlichting dient zoveel mogelijk op 
maat te worden aangeboden 

++ In een face-to-face contact is dit in principe goed 
mogelijk. 

9. Rekening houden met de voorkeuren 
voor voorlichting die ouders hebben 
aangegeven 

++ Ouders geven een individueel consult aan als het meest 
wenselijk. 
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Scenario 2: Een individueel consult tussen 6 en 11 maanden (rond 8 maanden) voor 
ouders met eerste kind, een e-mail met leeftijdsspecifieke informatie (rond 8 
maanden) (schriftelijk, filmpjes, link naar websites, et cetera) voor ouders met een 
tweede of ouder kind  
 
 
Criteria Voldaan? Opmerkingen 
1. Inzet van de vrijkomende ruimte 

voor kwetsbare kinderen en ouders 
blijft gehandhaafd 

+ Ten opzichte van het oorspronkelijke 
contactmomentenschema (consulten op 7½ en 9 
maanden) wordt tijd vrijgespeeld.  
Ten opzichte van de huidige nieuwe werkwijze bij GGD 
Midden-Nederland met een groepsbureau Voeding tussen 
6 en 11 maanden voor ouders met veel vragen over 
voeding (en consult(en) op indicatie of op verzoek 
ouders) zal dit scenario mogelijk een vergelijkbare 
hoeveelheid vrije ruimte opleveren. Dit omdat ouders 
met een eerste kind vaker gebruik maken van een 
indicatie consult of het groepsbureau en zij in plaats 
daarvan nu een regulier consult kunnen bezoeken. 

2. Passen en uitvoerbaar zijn binnen 
het totale takenpakket van de JGZ in 
de praktijk 

+  

3. Voldoende ruimte voor ouders en 
professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het 
individuele kind 

+± In een face-to-face contact is dit goed mogelijk. Ouders 
met een eerste kind hebben een grotere informatie-
behoefte. In een face-to-face contact kan gemakkelijker 
ingegaan worden op hun vragen. 
Bij de ontwikkeling van e-mail(s) met leeftijdsspecifieke 
informatie is dit een aandachtspunt. Hierbij is het aan te 
bevelen rekening te houden met bijvoorbeeld 
achtergrondkenmerken van de ouders.  
Belangrijk is ouders te wijzen op aanvullend aanbod 
zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 

4. De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

+± Individuele consulten kennen een hoog bereik. 
Het bereik via e-mail is in principe hoog, maar of ouders 
de e-mail daadwerkelijk ontvangen en lezen is 
onbekend. 

5. De onderwerpen voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood dienen aan bod te 
komen 

± Dit moet geborgd worden binnen het individuele consult. 
Zie ook punt 7. 
Via e-mail kan dit eenvoudig gerealiseerd worden, de 
vraag is of ouders de geboden informatie over alle 
onderwerpen ook lezen/bekijken. 

6. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind 

+± In een face-to-face contact is dit goed mogelijk.  De e-
mails kunnen leeftijdsspecifiek gemaakt worden, maar 
de actuele ontwikkelingsfase van het kind is niet bekend. 

7. Voorlichting moet actief aangeboden 
worden en niet alleen op basis van 
vragen van ouders 

± Dit is een aandachtspunt, binnen het individuele consult  
dient hiervoor een werkwijze ontwikkeld te worden. 
Via e-mail gebeurt dit in principe, de vraag is of ouders 
alle geboden informatie ook lezen/bekijken. 

8. Voorlichting dient zoveel mogelijk op 
maat te worden aangeboden 

+± In een face-to-face contact is dit in principe goed 
mogelijk. 
Ook via e-mail zijn hiervoor mogelijkheden. Belangrijk is 
ouders ook te wijzen op aanvullend aanbod zoals het 
aanvragen van een consult, telefonisch spreekuur en 
weeghalfuurtje. 

9. Rekening houden met de voorkeuren 
voor voorlichting die ouders hebben 
aangegeven 

+± Ouders geven een individueel consult aan als het meest 
wenselijk en ook informatie via internet/websites of     
e–mail noemen relatief veel ouders 
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Scenario 3: Tussen 6 en 11 maanden e-mail(s) met leeftijdsspecifieke informatie 
(schriftelijk, filmpjes, link naar websites, et cetera) voor alle ouders 
 
Criteria Voldaan? Opmerkingen 
1. Inzet van de vrijkomende ruimte 

voor kwetsbare kinderen en ouders 
blijft gehandhaafd 

++ Zowel ten opzichte van het oorspronkelijke 
contactmomentenschema (consulten op 7½ en 9 
maanden) als ten opzichte van de huidige nieuwe 
werkwijze bij GGD Midden-Nederland wordt tijd 
vrijgespeeld.  

2. Passen en uitvoerbaar zijn binnen 
het totale takenpakket van de JGZ in 
de praktijk 

++ Organisatie en financiering goed haalbaar. 

3. Voldoende ruimte voor ouders en 
professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het 
individuele kind 

± Bij de ontwikkeling van e-mail(s) met leeftijdsspecifieke 
informatie is dit een aandachtspunt. Hierbij is het aan te 
bevelen rekening te houden met bijvoorbeeld 
achtergrondkenmerken van de ouders. Ouders kunnen 
geen persoonlijke toelichting vragen.  
Belangrijk is ouders te wijzen op aanvullend aanbod 
zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 

4. De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

+ Het bereik via e-mail is in principe hoog, maar of ouders 
de e-mail daadwerkelijk ontvangen en lezen is 
onbekend. 

5. De onderwerpen voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood dienen aan bod te 
komen 

+ Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met deze 
methode, de vraag is of ouders de geboden informatie 
over alle onderwerpen ook lezen/bekijken. 

6. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind 

+ De e-mails kunnen leeftijdsspecifiek gemaakt worden, 
maar de actuele ontwikkelingsfase van het kind is niet 
bekend. 

7. Voorlichting moet actief aangeboden 
worden en niet alleen op basis van 
vragen van ouders 

+ Dit gebeurt in principe met deze methode, de vraag is of 
ouders alle geboden informatie ook lezen/bekijken. 

8. Voorlichting dient zoveel mogelijk op 
maat te worden aangeboden 

+ Hiervoor zijn mogelijkheden via e-mail. Minder 
mogelijkheden voor directe feedback. 
Belangrijk is ouders ook te wijzen op aanvullend aanbod 
zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 

9. Rekening houden met de voorkeuren 
voor voorlichting die ouders hebben 
aangegeven 

+ Relatief veel ouders geven informatie via 
internet/websites of e–mail aan als voorkeur. 
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Scenario 4: Tussen 6 en 11 maanden e-mail(s) met leeftijdsspecifieke informatie 
(schriftelijk, filmpjes, link naar websites, et cetera) voor alle ouders + mogelijkheid 
tot chatten of vragen stellen per e-mail 
 
 
Criteria Voldaan? Opmerkingen 
1. Inzet van de vrijkomende ruimte 

voor kwetsbare kinderen en ouders 
blijft gehandhaafd 

+ Ten opzichte van het oorspronkelijke contactmomenten-
schema (consulten op 7½ en 9 maanden) wordt tijd 
vrijgespeeld.  
Ten opzichte van de huidige nieuwe werkwijze bij GGD 
Midden-Nederland met een groepsbureau Voeding tussen 
6 en 11 maanden voor ouders met veel vragen over 
voeding (en consult(en) op indicatie of op verzoek 
ouders) zal dit scenario mogelijk een vergelijkbare 
hoeveelheid vrije ruimte opleveren. Ouders met veel 
vragen kunnen in plaats van het groepsbureau of een 
consult op verzoek dan chatten of e-mailen. 

2. Passen en uitvoerbaar zijn binnen 
het totale takenpakket van de JGZ in 
de praktijk 

+ De organisatie van het chatten/e-mailen is een 
aandachtspunt 
 

3. Voldoende ruimte voor ouders en 
professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het 
individuele kind 

+ Bij de ontwikkeling van e-mail(s) met leeftijdsspecifieke 
informatie is dit een aandachtspunt. Hierbij is het aan te 
bevelen rekening te houden met bijvoorbeeld 
achtergrondkenmerken van de ouders. Ouders kunnen 
geen persoonlijke toelichting vragen.  
Belangrijk is ouders te wijzen op aanvullend aanbod 
zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 
Een extra aanbod om via e-mail vragen te stelen of te 
chatten met een JGZ arts of verpleegkundige biedt 
hiervoor meer ruimte. 

4. De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

+ Het bereik via e-mail is in principe hoog, maar of ouders 
de e-mail daadwerkelijk ontvangen en lezen is 
onbekend. 

5. De onderwerpen voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood dienen aan bod te 
komen 

+ Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met deze 
methode, de vraag is of ouders de geboden informatie 
over alle onderwerpen ook lezen/bekijken. 

6. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind 

+ De e-mails kunnen leeftijdsspecifiek gemaakt worden, 
maar de actuele ontwikkelingsfase van het kind is niet 
bekend. 

7. Voorlichting moet actief aangeboden 
worden en niet alleen op basis van 
vragen van ouders 

+ Dit gebeurt in principe met deze methode, de vraag is of 
ouders alle geboden informatie ook lezen/bekijken. 

8. Voorlichting dient zoveel mogelijk op 
maat te worden aangeboden 

+ Hiervoor zijn mogelijkheden via e-mail. Door de optie om 
via e-mail vragen te stellen of te chatten zijn er meer 
mogelijkheden voor directe feedback. 
Belangrijk is ouders ook te wijzen op aanvullend aanbod 
zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 

9. Rekening houden met de voorkeuren 
voor voorlichting die ouders hebben 
aangegeven 

+ Relatief veel ouders geven informatie via 
internet/websites of e–mail aan als voorkeur. 
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Scenario 5: Tussen 6 en 11 maanden e-mail(s) met leeftijdsspecifieke informatie 
(schriftelijk, filmpjes, link naar websites, et cetera) voor alle ouders + groepsbureau 
(uitgebreide versie) naar keuze (aanbieden bij 6 maanden consult) 
 
Criteria Voldaan? Opmerkingen 
1. Inzet van de vrijkomende ruimte 

voor kwetsbare kinderen en ouders 
blijft gehandhaafd 

+ Ten opzichte van het oorspronkelijke contactmomenten-
schema (consulten op 7½ en 9 maanden) wordt tijd 
vrijgespeeld.  
Ten opzichte van de huidige nieuwe werkwijze bij GGD 
Midden-Nederland met een groepsbureau Voeding tussen 
6 en 11 maanden voor ouders met veel vragen over 
voeding (en consult(en) op indicatie of op verzoek 
ouders) zal dit scenario mogelijk een vergelijkbare 
hoeveelheid vrije ruimte opleveren. 

2. Passen en uitvoerbaar zijn binnen 
het totale takenpakket van de JGZ in 
de praktijk 

+ De organisatie van het groepsbureau is een 
aandachtspunt, met name de inzet versus het bereik.  
Het is van belang de ervaringen van andere JGZ 
organisaties met de uitgebreide versie van het 
groepsbureau en het bereik hiervan te gebruiken. In 
combinatie met e-mails kan het groepsbureau als een 
extra aanbod voor ouders gezien worden. 

3. Voldoende ruimte voor ouders en 
professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het 
individuele kind 

+ Bij de ontwikkeling van e-mail(s) met leeftijdsspecifieke 
informatie is dit een aandachtspunt. Hierbij is het aan te 
bevelen rekening te houden met bijvoorbeeld 
achtergrondkenmerken van de ouders. Ouders kunnen 
geen persoonlijke toelichting vragen.  
Het groepsbureau is een optie voor ouders die meer 
informatie willen en uitwisseling van ervaringen met 
andere ouders op prijs stellen.  
Belangrijk is ouders ook te wijzen op overig aanvullend 
aanbod zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 

4. De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

+ Het bereik via e-mail is in principe hoog, maar of ouders 
de e-mail daadwerkelijk ontvangen en lezen is 
onbekend. 
Het groepsbureau is een extra keuze optie voor ouders. 

5. De onderwerpen voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood dienen aan bod te 
komen 

+ Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met de e-mail 
methode, de vraag is of ouders de geboden informatie 
over alle onderwerpen ook lezen/bekijken. 
Binnen het groepsbureau dient hiervoor een werkwijze 
ontwikkeld te worden. 

6. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind 

+ De e-mails kunnen leeftijdsspecifiek gemaakt worden, 
maar de actuele ontwikkelingsfase van het kind is niet 
bekend. 

7. Voorlichting moet actief aangeboden 
worden en niet alleen op basis van 
vragen van ouders 

+ Dit gebeurt in principe met de e-mail methode, de vraag 
is of ouders alle geboden informatie ook lezen/bekijken. 
Binnen het groepsbureau dient hiervoor een werkwijze 
ontwikkeld te worden. 

8. Voorlichting dient zoveel mogelijk op 
maat te worden aangeboden 

+ Hiervoor zijn mogelijkheden via e-mail. Er zijn wel 
minder mogelijkheden voor directe feedback. 
Het groepsbureau is een optie voor ouders die meer 
informatie willen en uitwisseling van ervaringen met 
andere ouders op prijs stellen. Belangrijk is ouders ook 
te wijzen op overig aanvullend aanbod zoals het 
aanvragen van een consult, telefonisch spreekuur en 
weeghalfuurtje. 

9. Rekening houden met de voorkeuren 
voor voorlichting die ouders hebben 
aangegeven 

+ Relatief veel ouders geven informatie via 
internet/websites of e–mail aan als voorkeur. 

 



 

 
 
 

150

 

GGD Midden-Nederland  

 
Scenario 6: Tussen 6 en 11 maanden (rond 8 maanden) een online contactmoment 
voor alle ouders met advies op maat (op basis van een door ouders ingevulde online 
vragenlijst) 
 
Criteria Voldaan? Opmerkingen 
1. Inzet van de vrijkomende ruimte 

voor kwetsbare kinderen en ouders 
blijft gehandhaafd 

++ Zowel ten opzichte van het oorspronkelijke 
contactmomentenschema (consulten op 7½ en 9 
maanden) als ten opzichte van de huidige nieuwe 
werkwijze bij GGD Midden-Nederland wordt in principe 
tijd vrijgespeeld.  
 

2. Passen en uitvoerbaar zijn binnen 
het totale takenpakket van de JGZ in 
de praktijk 

+ Deze methode is nog in ontwikkeling en zal niet op korte 
termijn geïmplementeerd kunnen worden. 

3. Voldoende ruimte voor ouders en 
professionals om de voorlichting 
toepasbaar te maken op het 
individuele kind 

+ Op basis van de antwoorden van ouder op de online 
vragenlijst kan advies op maat worden gegeven. Hierbij 
is het aan te bevelen ook rekening te houden met 
bijvoorbeeld achtergrondkenmerken van de ouders. 
Ouders kunnen binnen dit scenario geen persoonlijke 
toelichting vragen.  
Belangrijk is ouders te wijzen op aanvullend aanbod 
zoals het aanvragen van een consult, telefonisch 
spreekuur en weeghalfuurtje. 

4. De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

± Het bereik is in principe hoog. Een aandachtspunt is dat 
ouders alleen advies op maat ontvangen als zij de online 
vragenlijst invullen. Van belang is te kijken naar de 
ervaringen hiermee door Thebe JGZ in hun ZonMw 
project.   

5. De onderwerpen voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood dienen aan bod te 
komen 

+ Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met deze 
methode, de vraag is of ouders de online vragenlijst 
invullen en vervolgens het advies op maat over alle 
onderwerpen ook lezen/bekijken. 

6. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind 

+ Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan zoveel 
mogelijk worden aangesloten bij de ontwikkelingsfase 
van het kind. Voorwaarde is dat de ouders de vragenlijst 
invullen. 

7. Voorlichting moet actief aangeboden 
worden en niet alleen op basis van 
vragen van ouders 

+ Dit gebeurt in principe met deze methode, de vraag is of 
ouders de online vragenlijst invullen en vervolgens het 
advies op maat over alle onderwerpen ook 
lezen/bekijken.  

8. Voorlichting dient zoveel mogelijk op 
maat te worden aangeboden 

+ Op basis van de antwoorden van ouder op de online 
vragenlijst kan advies op maat worden gegeven. Ouders 
kunnen geen persoonlijke toelichting vragen. Belangrijk 
is ouders te wijzen op aanvullend aanbod zoals het 
aanvragen van een consult, telefonisch spreekuur en 
weeghalfuurtje. 

9. Rekening houden met de voorkeuren 
voor voorlichting die ouders hebben 
aangegeven 

- Ouders hebben deze manier niet aangegeven. Hoewel ze 
wel graag via internet geïnformeerd willen worden, is het 
(nog) niet duidelijk of ouders ook bereid zijn eerst een 
vragenlijst in te vullen. 
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Bijlagen: 

Bijlage 2.1 Vragenlijst voor ouders 
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Bijlage 2.2 Gespreksleidraad non-respons onderzoek 
 
Groepsnummer: 
Respondentnummer: 
Datum/data gebeld: ______ ______ ______ 
Ouder:  � vader � moeder � andere verzorger, namelijk: 

 
� anders, namelijk: ………………………… 

 
[Inleiding] 
 
Ik bel u naar aanleiding van het BAGAGE-onderzoek van GGD Midden-Nederland waarvoor u per 
brief uitgenodigd bent. Het onderzoek ging over de tevredenheid over voorlichting en advies 
gegeven door het consultatiebureau. Niet iedereen heeft gereageerd op de vragenlijst. De 
mensen die niet gereageerd hebben, bellen we even na. Zou ik u alsnog een paar korte vragen 
mogen stellen? 
 
Deelname: � ja � nee 
 
[Indien nee, bedanken en gesprek beëindigen.] 
[Indien mensen zeggen de vragenlijst alsnog in te willen vullen: aangeven dat dat niet nodig is, 
aangezien we geïnteresseerd zijn in de periode tussen het 6 en 11 maanden consult en zij (als 
het goed is) het 11 maanden consult al hebben gehad.] 
 
[Indien ja:] 
 

1. Wat is de reden dat u de vragenlijst niet ingevuld heeft? 
� Geen tijd 
� Geen zin 
� Over het hoofd gezien  
� Vergeten 
� Anders, namelijk: …………………………. 
 

2. Heeft u toen uw baby tussen 6 en 11 maanden oud was vragen gehad over onderwerpen 
als voeding en veiligheid? 
� Nee � verder naar tekst boven vraag 3 WAAROM NIET?……………………… 
� Ja, namelijk over: 
 
Voeding:    � ja � nee 
Gebitsverzorging:   � ja � nee 
Veiligheid:    � ja � nee 
(Voorkomen van) wiegendood: � ja � nee 
 
Ander onderwerp, namelijk: ………………………………………………………….. 
 
Heeft u over die onderwerpen voorlichting gehad op het consultatiebureau? 
� Ja; was u daar tevreden over? � ja � nee � waar was u niet tevreden  
 
       over? ………………………………………….. 
 
� Nee; had u daar voorlichting over willen krijgen?  
  � nee  
  � ja; op welke manier had u voorlichting willen krijgen? 
   � 1 op 1 van arts/verpleegkundige tijdens consult 
   � via een website 
   � via een groepsbijeenkomst op het CB 
   � tijdens een ouderavond op de peuterspeelzaal 
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   � via folders 
   � digitaal, bv. via Twitter 
   � via een e-mail met informatie of een link naar informatie/filmpje 
   � op een andere manier, namelijk: …………………………………… 

 
Dit waren de vragen over voorlichting en advies. 
Ik wil u graag nog 2 korte vragen stellen over u en uw kindje. 
 

3. Is uw kindje van 11 maanden uw eerste kind? 
� Ja 
� Nee, 2e kind 
� Nee, 3e kind 
� Nee, 4e kind 
� Nee, 5e kind of meer 
 

4. Zou ik mogen weten wat de hoogst afgeronde opleiding is van u en (in dien van 
toepassing) uw partner? 

 
 Vader  Moeder 
Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt)     �    � 
Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)        �     � 
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)     �     � 
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  
 (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)     �     � 
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs       �     � 
  (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL) 

Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs      �     � 
  (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium) 

Hoger Beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats)     �     � 
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)     �     � 
Anders, namelijk: ……………………..     �     � 

 
 
Dit waren mijn vragen, heel hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 2.3 Antwoorden ouders op de afzonderlijke preventieve gedragsvragen 
 
Voeding  nooit 1 á 2 

dagen per 
week 

3 á 4 
dagen per 
week 

5 á 6 
dagen per 
week 

Iedere 
dag 

Hoe vaak geeft u uw kind: N % % % % % 
Vitamine D? 580 10,5 5,5 5,3 9,8 68,8 
Opvolgmelk (kunstvoeding)? 546 1,1 1,3 0,5 0 97,1 

Bijvoeding (fruit, ontbijt, warme 
maaltijd)? 

582 0 0 0 0 100 

Kauwbaar eten (met stukjes er in)? 581 1,7 0,7 2,4 1,9 93,3 

 
Gebitsverzorging  
  nooit Niet elke 

dag 
Één keer 
per dag 

Twee keer per dag of 
vaker 

Hoe vaak poetst u de tanden van uw 
kind? 

N % % % % 
534 6,6 16,3 71,9 5,2 

 

  Andere 
tandpasta 

Geen 
tandpasta 

Tandpasta speciaal voor peuters 

Welke soort tandpasta gebruikt u 
voor uw kind? 

N % % % 
500 1,2 7,0 91,8 

 

  Nee, (nog) 
niet 

Ja soms, 
maar niet 
elke dag 

Ja, elke 
dag, maar 
niet al 
zijn/haar 
drinken 

Ja, elke dag, al 
zijn/haar drinken 

Drinkt uw kind uit een open beker? N % % % % 
582 33,5 45,9 19,1 1,5 

 

  Iedere dag 5 á 6 
dagen per 
week 

3 á 4 
dagen per 
week 

1 á 2 
dagen per 
week 

nooit 

Hoe vaak geeft u uw kind een 
zuigfles met zoete inhoud (melk, 
limonade) in bed, box of 
wandelwagen? 

N % % % % % 
580 18,1 1,6 4,1 9,3 66,9 

 
Veiligheid  Ja, 

bovenaan 
de trap 
(pen) 

Ja, 
onderaan 
de trap 
(pen) 

Ja, boven-  
en 
onderaan 
de trap 
(pen) 

Ja, maar 
niet bij 
alle 
trap(pen) 

Nee 

Heeft u traphekjes? N % % % % % 
531 27,5 3,8 37,5 9,4 21,8 

  nooit zelden soms meestal altijd 

Doet u de traphekjes op de 
verdieping waar uw kind op dat 
moment is dicht? 

N % % % % % 
416 1,7 1,0 1,4 11,5 84,4 

 

  nooit zelden soms meestal altijd 

N % % % % % 
Bewaart u medicijnen in een kast 
met een kindveilig slot of op een plek 
hoger dan 1.50 m? 

583 3,4 1,4 1,7 15,1 78,4 

Bergt u schoonmaakmiddelen op in 
een kast met een kindveilig slot of op 
een plek hoger dan 1.50 m? 

582 6,9 2,9 4,8 14,8 70,6 

Drinkt u wel eens hete dranken met 
een kind op schoot? 

582 63,9 23,0 12,7 0 0,3 

Gaat u wel eens weg uit de 
badkamer als uw kind in bad zit? 

581 86,4 11,5 1,7 0 0,3 

 
Wiegendood  nooit zelden soms meestal altijd 

 N % % % % % 
Legt u uw kind op de rug in bed? 580 4,0 4,0 3,8 13,4 74,8 
Wordt er gerookt waar uw kind bij is? 582 86,4 11,9 1,7 0 0 
Slaapt uw kind onder een dekbed? 580 89,0 4,0 2,1 2,6 2,1 
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Bijlage 4.1 Vragenlijst JGZ-medewerkers 
 
Beste collega, 
  
Fijn dat je mee wilt werken aan dit onderzoek! Met deze vragenlijst willen we jouw mening en 
ideeën meten over voorlichting en advies binnen de aangepaste werkwijze in de JGZ tussen 6 en 
11 maanden. 
  
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
  
De vragen kunt je beantwoorden door het vakje van jouw keuze aan te klikken. Bij sommige 
vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk, dat wordt dan aangegeven. Het is mogelijk om 
terug te keren naar eerder ingevulde vragen. 
  
Algemene gegevens 
 
1. Mijn bureaucode is … 

- 1110; Amersfoort, Zonnehof   
- 1120; Amersfoort, Noordewierweg 
- 1130; Amersfoort, Hoge Weg 
- 1141; Amersfoort, Antroposofisch consultatiebureau 
- 1150; Amersfoort, Medisch Centrum Vathorst 
- 1160; Amersfoort, Hof der Gedachten 
- 1170; Amersfoort, Lage Boog 
- 1180; Amersfoort, Albert Schweitzersingel 
- 1210; Baarn 
- 1310; Bunschoten 
- 1410; Eemnes 
- 1510; Leusden 
- 1520; Achterveld 
- 1610; Soest 
- 1621; Soesterberg 
- 1710; Woudenberg 
 

2. Ik ben  
- Arts � Ga door naar vraag 3 
- Verpleegkundige � Ga door naar vraag 16 

 
  Nooit Zelden Soms  Vaak Altijd 
Voeding 

- Gebruik van vitamine D €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Gebruik van opvolgmelk €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Geven van bijvoeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Geven van kauwbaar eten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging 
- Tandenpoetsen met fluoridehoudende 

peutertandpasta 
€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

- Drinken uit een open beker  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Zuigfles met zoete inhoud in bed, box of 

wandelwagen 
€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
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De eerste vragen gaan over voorlichting tijdens het 6 maanden consult. 
 

3. Hoe vaak geef je tijdens 6 maanden consulten voorlichting en advies (mondeling en/of 
schriftelijk bijvoorbeeld met een folder) over: 

 

4. Geef je tijdens 6 maanden consulten nog over andere onderwerpen advies en/of 
voorlichting? 

- Nee 
- Ja, namelijk over: ………………………   

 
De volgende vragen gaan over jouw oordeel over het geven van voorlichting en 
advies. 
 
5. Vind je dat je voldoende tijd hebt tijdens 6 maanden consulten om voorlichting en advies te 

geven over: 
 

 Altijd Meestal Soms Zelden Nooit 
Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
 
6. Vind je dat je voldoende deskundig bent om tijdens 6 maanden consulten voorlichting en 

advies te geven over: 
 
 Ruim 

Vol-
doende 

Vol-
doende 

Niet 
Vol-

doende/ 
Niet 

Onvol-
doende 

Onvol-
doende 

Ruim 
Onvol-
doende 

Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
 

Veiligheid 
- Gebruik van traphekjes  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Veilig opbergen van medicijnen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Veilig opbergen van schoonmaakmiddelen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Kind niet op schoot nemen bij drinken van hete 

vloeistof 
€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

- Kind niet alleen in bad laten zitten  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood 
- Kind op de rug in bed leggen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Niet roken in het bijzijn van het kind  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Kind niet onder een dekbed laten slapen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
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7. Wat vind je van de ondersteunende materialen die beschikbaar zijn voor het geven van 
voorlichting en advies tijdens 6 maanden consulten over: 
 

 Zeer 
geschikt 

Geschikt Niet 
geschikt, 

niet 
ongeschikt 

Ongeschikt Zeer 
ongeschikt 

Onder-
steunend 
materiaal 
is mij niet 

bekend 
Folder Voeding 0-1 jaar 
(toegevoegd aan 
groeiboekje) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Vitamine D advies 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Producteninformatiemap €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Werkgroep voeding 
(vragen per e-mail) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Landelijk advies Ivoren 
Kruis 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Veiligheidskaarten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Nieuwsbrief Stichting 
Consument en Veiligheid 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Informatie ‘Lekker 
slapen’ (in boekje ‘Ik 
word groter’) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
 
8. Wat vind je van de richtlijnen en protocollen die beschikbaar zijn voor het geven van 

voorlichting en advies tijdens 6 maanden consulten? 
 

 

Zeer 
duidelijk 

Duidelijk Niet 
duidelijk, 

niet 
onduidelijk 

Onduidelijk Zeer 
onduidelijk 

Richtlijn/ 
protocol is 

mij niet 
bekend 

Richtlijn ‘Voeding van 
zuigelingen en peuters’ - 
Voedingscentrum 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

‘Richtlijnen goede 
voeding 2006’ - 
Gezondheidsraad 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

‘Aandachtspunten 
Preventieve Mondzorg 0-
19 jaar voor de JGZ’ - 
NIGZ 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Protocol ‘Veilig groot 
worden’ – Consument en 
Veiligheid 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Richtlijn  
‘Preventie Wiegendood’ - 
NVK 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
 
9. Voer je indicatieconsulten uit tussen 6 en 11 maanden? 

- Ja 
- Nee � Ga door naar vraag 14 
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De volgende vragen gaan over voorlichting tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 
maanden. 
 
10. Waarvoor komen kinderen bij jou tijdens een indicatieconsult? 

 
  Nooit Zelden Soms  Vaak Altijd 
Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Groei €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Motoriek €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Ontwikkeling  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
VOV  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Slapen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gedragsproblemen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Andere redenen waarom kinderen bij mij komen voor een indicatieconsult zijn: ……………… 
 
11. Hoe vaak geef je tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden, naast het onderwerp 

waarvoor ouders komen, voorlichting en advies of beantwoord je vragen over: 
 

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 

12. Geef je tijdens indicatieconsulten over andere onderwerpen advies en/of voorlichting? 
- Nee 
- Ja, over: ………………………   
 

13. Wat vind je van de ondersteunende materialen die beschikbaar zijn voor het geven van 
voorlichting en advies tijdens indicatieconsulten over: 
 

 Zeer 
geschikt 

Geschikt Niet 
geschikt/ 

Niet 
ongeschikt 

Ongeschikt Zeer 
ongeschikt 

Onder-
steunend 
materiaal 
is mij niet 

bekend 
Folder Voeding 0-1 jaar 
(toegevoegd aan 
groeiboekje) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Vitamine D advies 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Producteninformatiemap €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Werkgroep voeding 
(vragen per e-mail) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Landelijk advies Ivoren 
Kruis 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Veiligheidskaarten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Nieuwsbrief Consument 
en Veiligheid 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Informatie ‘Lekker 
slapen’ (in boekje ‘Ik 
word groter’) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
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14. Loop je binnen de flexibele werkwijze bij advisering en voorlichting aan ouders van kinderen 
tussen 6 en 11 maanden tegen knelpunten aan? 
- Nee 
- Ja: 

• Moment van voorlichting, namelijk: ………………………   
• Beschikbare tijd, namelijk: ………………………   
• Beschikbare materialen, namelijk: ………………………   
• Beschikbare richtlijnen en protocollen, namelijk: ………………………   
• Veranderde inhoud van consulten, namelijk: ………………………   
• Anders, namelijk: ………………………   

 
Door de flexibilisering kan het zijn dat ouders voorlichting niet ontvangen op het moment dat zij 
daar het meest behoefte aan hebben. Ook kan het nodig zijn om onderscheid te maken tussen 
groepen ouders op basis van opleidingsniveau, etniciteit en aantal kinderen dat zij hebben. 
Voorlichting kan niet alleen gegeven worden tijdens een individueel consult, maar ook tijdens 
een groepsbijeenkomst of op andere manieren. 
 
15. Heb je ideeën over hoe de voorlichting tussen 6 en 11 maanden, rekeninghoudend met 

bovenstaande punten, anders vorm gegeven kan worden? 
- Nee � Ga door naar vraag 29 
- Ja, namelijk: ……………………… � Ga door naar vraag 29  
 

Vragen jeugdverpleegkundige 
 
16. Voer je indicatieconsulten uit tussen 6 en 11 maanden? 

- Ja 
- Nee � Ga door naar vraag 21 
 

De volgende vragen gaan over voorlichting tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 
maanden. 
 
17. Waarvoor komen kinderen bij jou tijdens een indicatieconsult? 

 
 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 

Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Groei €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Motoriek €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Ontwikkeling  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
VOV  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Slapen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gedragsproblemen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Andere redenen waarom kinderen bij mij komen voor een indicatieconsult zijn: ……………… 

 
18. Hoe vaak geef je tijdens indicatieconsulten tussen 6 en 11 maanden, naast het onderwerp 

waarvoor ouders komen, voorlichting en advies of beantwoord je vragen over: 
 

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
19. Geef je tijdens indicatieconsulten nog over andere onderwerpen advies en/of voorlichting? 

- Nee 
- Ja, over: ………………………   
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20. Wat vind je van de ondersteunende materialen die beschikbaar zijn voor het geven van 
voorlichting en advies tijdens indicatieconsulten over: 

 

 
Toelichting: ………………………   
 
De volgende vragen gaan over voorlichting tijdens het 11 maanden consult. 
 
21. Hoe vaak geef je tijdens 11 maanden consulten voorlichting en advies (mondeling en/of 

schriftelijk bijvoorbeeld met een folder) over: 
                                                                                                                                                                                                 

  Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Voeding 
- Gebruik van vitamine D €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Gebruik van opvolgmelk €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Geven van bijvoeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Geven van kauwbaar eten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging 
- Tandenpoetsen met fluoridehoudende 
 peutertandpasta 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

- Drinken uit een open beker  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Zuigfles met zoete inhoud in bed, box 
 of wandelwagen 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid 
- Gebruik van traphekjes  €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Veilig opbergen van medicijnen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Veilig opbergen van schoonmaak-
 middelen 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Kind niet op schoot nemen bij drinken 
 van hete vloeistof 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

- Kind niet alleen in bad laten zitten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood 
- Kind op de rug in bed leggen €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Niet roken in het bijzijn van het kind €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
- Kind niet onder een dekbed laten 
 slapen 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
 

22. Geef je tijdens 11 maanden consulten over andere onderwerpen advies en/of voorlichting? 

- Nee 
- Ja, namelijk over: ………………………     

 Zeer 
geschikt 

Geschikt Niet 
geschikt, 

niet 
ongeschikt 

Ongeschikt Zeer 
ongeschikt 

Onder-
steunend 
materiaal 
is mij niet 

bekend 
Folder Voeding 0-1 jaar 
(toegevoegd aan 
groeiboekje) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Vitamine D advies 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Producteninformatiemap €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Werkgroep voeding 
(vragen per e-mail) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Landelijk advies Ivoren 
Kruis (kwaliteits-
handboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Veiligheidskaarten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Nieuwsbrief Consument 
en Veiligheid 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Informatie ‘Lekker 
slapen’ (in boekje ‘Ik 
word groter’) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
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De volgende vragen gaan over jouw oordeel over het geven van voorlichting en 
advies. 
 
23. Vind je dat je voldoende tijd hebt tijdens 11 maanden consulten om voorlichting en advies 

te geven over: 
 

 Altijd Meestal Soms Zelden Nooit 
Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   

 
24. Vind je dat je voldoende deskundig bent om tijdens 11 maanden consulten voorlichting en 

advies te geven over: 
 

 Ruim 
voldoende 

Voldoende Niet 
voldoende, 

niet 
on-

voldoende 

On-
voldoende 

Ruim 
on-

voldoende 

Voeding €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Gebitsverzorging €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Veiligheid €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Voorkomen van wiegendood €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
 
25. Wat vind je van de ondersteunende materialen die beschikbaar zijn voor het geven van 

voorlichting en advies tijdens 11 maanden consulten over: 
 

 
Toelichting: ………………………   
 

 Zeer 
geschikt 

Geschikt Niet 
geschikt/ 

Niet 
ongeschikt 

Onge-
schikt 

Zeer 
ongeschikt 

Onder-
steunend 
materiaal 
is mij niet 

bekend 
Voedingsvoorbeeld 1-4 
jaar (toevoegen aan 
groeiboekje) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Vitamine D advies 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Producteninformatiem
ap 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Werkgroep voeding 
(vragen per e-mail) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Landelijk advies Ivoren 
Kruis 
(kwaliteitshandboek) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Veiligheidskaarten €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
Nieuwsbrief 
Consument en 
Veiligheid 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Informatie ‘Lekker 
slapen’ (in boekje ‘Ik 
word groter’) 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 
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26. Wat vind je van de richtlijnen en protocollen die beschikbaar zijn voor het geven van 
voorlichting en advies tijdens 11 maanden consulten? 

 

 

Zeer 
duidelijk 

Duidelijk Niet 
duidelijk/ 

Niet 
onduidelijk 

On-
duidelijk 

Zeer 
onduidelijk 

Richtlijn/ 
protocol is 

mij niet 
bekend 

Richtlijn ‘Voeding van 
zuigelingen en peuters’ 
- Voedingscentrum 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

‘Richtlijnen goede 
voeding 2006’ - 
Gezondheidsraad 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

‘Aandachtspunten 
Preventieve Mondzorg 
0-19 jaar voor de JGZ’ 
- NIGZ 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Protocol ‘Veilig groot 
worden’ – Consument 
en Veiligheid 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

Richtlijn  
‘Preventie Wiegendood’ 
- NVK 

€€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ 

 
Toelichting: ………………………   
 
27. Loop je binnen de flexibele werkwijze bij advisering en voorlichting aan ouders van kinderen 

tussen 6 en 11 maanden tegen knelpunten aan? 
- Nee 
- Ja: 

• Moment van voorlichting, namelijk: ………………………   
• Beschikbare tijd, namelijk: ………………………   
• Beschikbare materialen, namelijk: ………………………   
• Beschikbare richtlijnen en protocollen, namelijk: ………………………   
• Veranderde inhoud van consulten, namelijk: ………………………   
• Anders, namelijk: ………………………   

 
Door de flexibilisering kan het zijn dat ouders voorlichting niet ontvangen op het moment dat zij 
daar het meest behoefte aan hebben. Ook kan het nodig zijn om onderscheid te maken tussen 
groepen ouders op basis van opleidingsniveau, etniciteit en aantal kinderen dat zij hebben. 
Voorlichting kan niet alleen gegeven worden tijdens een individueel consult, maar ook tijdens 
een groepsbijeenkomst of op andere manieren. 
 
28. Heb je ideeën over hoe de voorlichting tussen 6 en 11 maanden, rekeninghoudend met 

bovenstaande punten, anders vorm gegeven kan worden? 
- Nee 
- Ja, namelijk: ………………………   
 

29. Ruimte voor opmerkingen  
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Bijlage 4.2 Materialen, richtlijnen en protocollen 
 
Materialen 
De volgende materialen zijn beschikbaar voor het geven van voorlichting tijdens 6 en 11 
maanden consulten en indicatieconsulten: 
 
Folder voeding 0-1 jaar 
Deze kaart bevat het voedingsschema voor het eerste jaar. De hoeveelheden fles- of 
borstvoeding worden aangegeven. Vanaf 6 maanden wordt aangeraden te starten met 
bijvoeding. De combinatie van vaste voeding met melkvoeding staat in het schema. Het 
overzicht is gemaakt door de Werkgroep Voeding van GGD Midden-Nederland en wordt in het 
boekje ‘Ik word groter’ aan ouders gegeven. Het voedingsschema wordt tijdens consulten 
gebruikt in de voorlichting aan ouders, thuis is het voor ouders een handig overzicht. Voor 
ouders die daar behoefte aan hebben zijn extra exemplaren op de consultatiebureaulocaties 
aanwezig.  
 
Folder voeding 1-4 jaar 
Deze kaart bevat het voedingsschema voor kinderen van 1 tot en met 4 jaar. Het wordt aan 
ouders uitgereikt tijdens het 11 maanden consult en dan bij het boekje ‘Ik word groter’ gestopt. 
Net als het voedingsschema voor het eerste jaar wordt dit schema er tijdens consulten bij 
gepakt om ouders voor te lichten over voeding voor hun kind en zijn extra exemplaren 
beschikbaar. 
 
Vitamine D advies  
Het door de Gezondheidsraad opgestelde vitamine D advies (Gezondheidsraad, 2012) is 
opgenomen in het Kwaliteitshandboek. Dit dient ter achtergrondinformatie voor JGZ-
medewerkers. Het vitamine D advies staat ook op de voedingsschema’s. 
 
Producteninformatiemap voeding 
Deze map staat op elke consultatiebureaulocatie en kan gebruikt worden om ouders aan de 
hand van afbeeldingen te laten zien welke producten er zijn op het gebied van 
zuigelingenvoeding.  
 
Werkgroep Voeding 
De werkgroep voeding bestaat uit een jeugdarts, twee jeugdverpleegkundigen en 1 
jeudverpleegkundige/lactatiekundige. De werkgroep houdt nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van zuigelingen- en peutervoeding bij en houden JGZ-medewerkers daarvan op de hoogte. 
Medewerkers die vragen hebben over voeding, kunnen deze per e-mail stellen aan de 
Werkgroep Voeding. 
 
Landelijk advies Ivoren Kruis 
Het Advies Cariëspreventie is samengesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en 
Tandziekten van het Ivoren Kruis (Ivoren Kruis, 2011). Het is bedoeld voor iedereen die 
professionele adviezen geeft over preventieve mondzorg. De papieren versie van het advies is 
op elke consultatiebureaulocatie aanwezig. In het advies wordt onder andere ingegaan op 
wanneer er begonnen moet worden met tanden poetsen en welke tandpasta gebruikt dient te 
worden. 
 
Veiligheidskaarten 
Dit zijn geïllustreerde kaarten met informatie over de ontwikkeling van het kind met speciale 
aandacht voor de kinderveiligheid. Ze zijn beschikbaar voor kinderen in de leeftijd 0-6 maanden, 
6-12 maanden, 1-2 jaar en 2-4 jaar. Terugkerende onderwerpen zijn: tips, stellingen, specifieke 
risico's, een test en de meest gestelde vragen. De kaart 0-6 maanden zit in het boekje ‘Ik word 
groter’ op het moment dat ouders dit boekje ontvangen. De overige kaarten worden in de 
contactmomenten uitgedeeld (bij 4, 11 en 18 maanden).  
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Bij het uitdelen van de Veiligheidskaart hoort een mondelinge toelichting van de 
jeugdverpleegkundige (Consument en Veiligheid, 2010). De veiligheidskaarten zijn per soort en 
per set te bestellen bij VeiligheidNL, voorheen Consument en Veiligheid.  
 
Nieuwsbrief VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) 
Artsen en verpleegkundigen kunnen zich abonneren op de digitale nieuwsbrief ‘Veilig groot 
worden’ van VeiligheidNL. De nieuwsbrief is bedoeld voor professionals en houdt hen op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voorheen werd de nieuwsbrief schriftelijk toegestuurd. 
 
Informatie ‘Veilig slapen’ 
Deze folder van VeiligheidNL bevat informatie over het voorkomen van wiegendood. De folder 
wordt uitgedeeld door de kraamzorg of verloskundige. Deze informatie is opgenomen in het 
boekje ‘Ik word groter’ (VeiligheidNL, 2012).  

 
Protocollen en richtlijnen 
Ter ondersteuning bij het geven van voorlichting zijn er een aantal protocollen en richtlijnen 
beschikbaar. Tijdens bijscholingen wordt gewezen op de aanwezigheid van deze informatie in 
het Kwaliteitshandboek. Veranderingen in protollen en richtlijnen worden via de JGZ-nieuwsbrief 
of per e-mail gecommuniceerd. 
 
De volgende protocollen en richtlijnen zijn beschikbaar voor het geven van voorlichting tijdens 6 
en 11 maanden consulten en indicatieconsulten: 
 
Richtlijn ‘Voeding van zuigelingen en peuters’  
Dit bulletin informeert de zorgverlener en voorziet van algemene uitgangspunten 
op het gebied van de voeding van kinderen van 0-4 jaar (Voedingscentrum, 2007). Elk 
uitgangspunt is voorzien van een toelichting waarin de achtergronden en de consequenties 
ervan worden besproken. Ook staan in de toelichting de aandachtspunten voor de praktijk. Deze 
richtlijn is op elke consultatiebureaulocatie aanwezig. 
 
Richtlijnen Goede Voeding  
De zogeheten ‘Richtlijnen Goede Voeding’ (Gezondheidsraad, 2006) zijn bedoeld om de overheid 
steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten 
van dat beleid. Binnen de JGZ wordt deze richtlijn gebruikt als achtergrondinformatie. 
 
Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar voor de JGZ  
Dit stuk is een leidraad voor de JGZ bij geven van voorlichting over mondzorg. De handleiding 
bevat een overzicht van interventies per leeftijdsperioden en geeft achtergrondinformatie 
(NIGZ, 2005). De leidraad is aanwezig op elke consultatiebureaulocatie.  
 
Protocol ‘Veilig groot worden’ 
Dit protocol beschrijft de methodiek van de Veiligheidskaarten en is te downloaden op de 
website van VeiligheidNL: www.veiligheid.nl (Consument en Veiligheid, 2010). 
 
JGZ-richtlijn ‘Preventie Wiegendood’ 
Op basis van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Artsen 
Jeugdgezondheid Nederland uit 2007 is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
een vertaalslag gemaakt naar de JGZ-praktijk (RIVM, 2009). Dit heeft geresulteerd in een 
samenvatting en een overzichtskaart. De adviezen uit de richtlijn worden gebruikt om 
voorlichting over wiegendood te geven. De richtlijn is te vinden in het kwaliteitshandboek. Elke 
jeugdarts en jeugdverpleegkundige is in het bezit van een overzichtskaart en een samenvatting. 
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Bijlage 5.1 Gespreksleidraad telefonisch interview 
 
[Inleiding] 
Tijdens het 11 maanden consult op het consultatiebureau bent u door de verpleegkundige 
gevraagd mee te werken aan dit telefonische interview. Wij hebben daarvoor eerder de afspraak 
gemaakt dat ik u vandaag zou bellen. Als eerste wil ik u bedanken dat ik u deze vragen mag 
stellen. Hiermee kunt u ons helpen om de voorlichting aan ouders van jonge kinderen te 
verbeteren. 
 
Ik ga u vragen stellen over wat uw behoefte was aan voorlichting, informatie en advies in de 
maanden tussen het 6 en 11 maanden consult. Als ik straks voorlichting zeg, dan bedoel ik daar 
ook informatie en advies mee. We gaan het hebben over de manier waarop u graag voorlichting 
had willen ontvangen voor uw kindje dat nu ongeveer 11 maanden oud is. Ook zal ik een aantal 
vragen stellen over uw gezinssituatie. Het gesprek zal ongeveer 20 minuten duren. Heeft u nu al 
vragen? 
 
1. Toen uw kindje tussen 6 en 11 maanden was, had u toen behoefte aan voorlichting over 

voeding voor uw baby (zoals vitamines, eerste hapjes]) 
 [zo ja – hoeveel behoefte? veel – weinig, reden/welke soort vragen] 
 
2. Heeft u die voorlichting gekregen over voeding [ja, beetje, nee, belangrijkste bron: 

consultatiebureau (mondeling/folders/groeiboekje), vrienden/familie, zelf opgezocht 
(internet, anders), huisarts, CJG, crèche, anders] 

 
3. Heeft u voorlichting gemist over voeding [indien ja; welke?] 
 
4. Op welke manier had u die voorlichting over voeding het liefst gekregen vanuit het 

consultatiebureau? (Denk aan 1 op 1 van een arts/verpleegkundige (face to face of bv. 
digitaal), via een website, via een groepsbijeenkomst op het consultatiebureau, tijdens een 
ouderavond op de peuterspeelzaal, via folders, Twitter, een e-mail met informatie of link 
naar voorlichtingsfilmpje.) 

 [Of: informatie vanuit het cb niet nodig. Reden…] 
 
5. Toen uw kindje tussen 6 en 11 maanden was, had u toen behoefte aan voorlichting over de 

verzorging van de tandjes van uw baby / gebitsverzorging [zo ja – hoeveel behoefte? veel 
– weinig, reden/welke soort vragen] 

 
6. Heeft u die voorlichting over gebitsverzorging gekregen [ja, beetje, nee, belangrijkste 

bron: consultatiebureau (mondeling / folders / groeiboekje), vrienden/familie, zelf 
opgezocht (internet, anders), huisarts, CJG, crèche, anders] 

 
7. Heeft u voorlichting gemist over gebitsverzorging (welke?) 
 
8. Op welke manier had u die voorlichting over gebitsverzorging het liefst ontvangen vanuit 

het consultatiebureau? (Denk aan 1 op 1 van een arts/verpleegkundige (face to face of bv. 
digitaal), via een website, via een groepsbijeenkomst op het consultatiebureau, tijdens een 
ouderavond op de peuterspeelzaal, via folders, Twitter, een e-mail met informatie of link 
naar voorlichtingsfilmpje.) 
[Of: informatie vanuit het cb niet nodig. Reden…] 

 
9. Toen uw kindje tussen 6 en 11 maanden was, had u toen behoefte aan voorlichting over 

veiligheid (zoals gebruik van traphekjes, veilig opbergen van medicijnen en 
schoonmaakmiddelen, kinderen in bad) [zo ja – hoeveel behoefte? veel – weinig, 
reden/welke soort vragen] 
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10. Heeft u die voorlichting gekregen over veiligheid (ja, beetje, nee, belangrijkste bron: 
consultatiebureau (mondeling / folders / groeiboekje), vrienden/familie, zelf opgezocht 
(internet, anders), huisarts, CJG, crèche, anders) 

 
11. Heeft u voorlichting gemist over veiligheid (welke?) 
 
12. Op welke manier had u die voorlichting over veiligheid het liefst ontvangen vanuit het 

consultatiebureau? (Denk aan 1 op 1 van een arts/verpleegkundige (face to face of bv. 
digitaal), via een website, via een groepsbijeenkomst op het consultatiebureau, tijdens een 
ouderavond op de peuterspeelzaal, via folders, Twitter, een e-mail met informatie of link 
naar voorlichtingsfilmpje.) 

 [Of: informatie vanuit het cb niet nodig. Reden…] 
 
13. Toen uw kindje tussen 6 en 11 maanden was, had u toen behoefte aan voorlichting over het 

voorkomen van wiegendood [zo ja – hoeveel behoefte? veel – weinig, reden/welke soort 
vragen] 

 
14. Heeft u die voorlichting gekregen over wiegendood [ja, beetje, nee, belangrijkste bron: 

consultatiebureau (mondeling / folders / groeiboekje), vrienden / familie, zelf opgezocht 
(internet, anders), huisarts, CJG, crèche, anders] 

 
15. Heeft u voorlichting gemist over wiegendood (welke?) 
 
16. Op welke manier had u die voorlichting over wiegendood het liefst ontvangen vanuit het 

consultatiebureau? (Denk aan 1 op 1 van een arts/verpleegkundige (face to face of bv. 
digitaal), via een website, via een groepsbijeenkomst op het consultatiebureau, tijdens een 
ouderavond op de peuterspeelzaal, via folders, Twitter, een e-mail met informatie of link 
naar voorlichtingsfilmpje.) 

 [Of: informatie vanuit het cb niet nodig. Reden…] 
 
17. Heeft u over andere onderwerpen voorlichting gemist? 
 
18. Bent u met uw kindje tussen het 6 en 11 maanden consult nog op het consultatie bureau 

geweest voor een bezoek aan de arts of verpleegkundige? [Ja, reden… /Nee] 
 
Ik wil u nu graag een aantal vragen stellen over uw gezinssituatie 
 
19. Bij wie woont uw kindje van 11 maanden de meeste dagen van de week? [Vader, moeder, 

co-ouders, anders, namelijk:] 
 
20. Hoeveel kinderen heeft u? 
 
21. Welke plek heeft dit kindje van 11 maanden in het gezin? [Oudste, middelste, jongste, 

anders, namelijk:]. 
 
22. In welk land zijn de ouders van het kindje van 11 maanden geboren? 
 
23. Wat is de hoogst voltooide opleiding van de ouders van het kindje? (Een opleiding afgerond 

met een diploma of getuigschrift) 
 
24. Heeft u nog vragen of opmerkingen in het kader van dit onderzoek? 
 
Dit is het einde van het gesprek. Als dank voor uw deelname ontvangt u een cadeaubon ter 
waarde van €20,-. Graag wil ik uw gegevens noteren zodat ik deze op kan sturen; 
Naam, Adres, Woonplaats. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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Bijlage 6.1 Evaluatieformulier voor ouders 
 
Beste ouder/verzorger, 

 
De organisatoren van het Groepsbureau Voeding willen graag weten wat u van dit Groepsbureau 
vindt. Wij vragen u daarom om vooraf en achteraf een aantal vragen te beantwoorden. 
 

Vragen vooraf: 
 
Algemene vragen over u en uw baby 
 
1. Wie vult deze vragenlijst in? 

 De moeder van de baby 
 De vader van de baby 
 Anders, namelijk ……………………………………………………… 

2. Hoe oud is uw baby?   maanden 

 
3. Heeft u oudere kinderen? 

 Ja 
 Nee 
 

Vragen over vaste voeding 

4. Hoe oud was uw baby toen u begon met het geven van vaste voeding?   

maanden. 
 Ik geef mijn baby nog geen vaste voeding 

 
5. Weet u vanaf welke leeftijd landelijk geadviseerd wordt om te beginnen met vaste voeding? 

 Nee 

 Ja, namelijk  maanden 

 
Kunt u bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het met de stelling eens 
bent? 
 
6. Mijn kennis over het geven van vaste voeding aan baby’s tussen 6 en 10 maanden oud is 

goed. 
 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Noch mee eens, noch mee oneens 
 Mee oneens 
 Helemaal mee oneens 
 

7. Als ik problemen tegenkom met het geven van vaste voeding aan mijn baby, kan ik die 
oplossen. 
 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Noch mee eens, noch mee oneens 
 Mee oneens 
 Helemaal mee oneens 
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8. Wat verwacht u van het Groepsbureau Voeding? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 (Meer) informatie te krijgen over het geven van vaste voeding aan mijn baby 
 (Meer) informatie te krijgen over hoe je je kind gezond leert eten 
 (Meer) informatie over het soort voedsel dat ik mijn baby kan geven 
 (Meer) informatie over het opbouwen en de hoeveelheid van de voeding 
 Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders/ verzorgers 
 Anders, namelijk ……………………………………………………………. 

 
Vragen na afloop van het Groepsbureau Voeding: 
 
9. Wat vond u van de inhoud van het Groepsbureau in het algemeen?  

 Uitstekend 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
10. Wat vond u van de presentatie?  

 Uitstekend 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
11. Wat vond u van het tijdstip waarop het Groepsbureau plaats vond?  

 Uitstekend 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
12. Bent u tevreden over de duur van het Groepsbureau? 

 Ja 
 Nee, het was te kort 
 Nee, het was te lang 

 
13. Kunt u voor elk van de volgende onderdelen van het Groepsbureau aangeven wat u eraan 

gehad heeft? (zet een kruisje in het vakje waar u het mee eens bent) 
  

 Veel aan 
gehad 

Wel wat 
aan gehad 

Niets aan 
gehad 

De presentatie     

De antwoorden van de verpleegkundige op mijn 
vragen 

   

Ervaringen uitwisselen met andere ouders    

Het wegen en meten van mijn kind    
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14. Vindt u dat de volgende onderdelen en thema’s voldoende aan de orde zijn geweest? 
      (zet een kruisje in het vakje waar u het mee eens bent) 
 

 Te weinig Voldoende Te veel 

Onderdelen 
Ruimte om vragen te stellen    

Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders    

Thema’s 
Het belang van vast voedsel    

Wanneer beginnen met vast voedsel     

Wat je je kind kunt geven    

Hoe de vaste voeding opgebouwd moet worden    

Hoe ik mijn kind gezond kan leren eten    

Vitaminen    

 
Kunt u bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het met de stelling eens 
bent? 
 
15. Mijn kennis over het geven van vaste voeding aan baby’s tussen 6 en 10 maanden oud is 

goed. 
 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Noch mee eens, noch mee oneens 
 Mee oneens 
 Helemaal mee oneens 
 

16. Als ik problemen tegenkom met het geven van vaste voeding aan mijn baby, kan ik die 
oplossen. 
 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Noch mee eens, noch mee oneens 
 Mee oneens 
 Helemaal mee oneens 

 
17. Het Groepsbureau Voeding heeft mij zelfvertrouwen gegeven. 

 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Noch mee eens, noch mee oneens 
 Mee oneens 
 Helemaal mee oneens 

 
18. De informatie en adviezen die ik heb gekregen in het Groepsbureau Voeding zijn praktisch 

bruikbaar. 
 Helemaal mee eens 
 Mee eens 
 Noch mee eens, noch mee oneens 
 Mee oneens 
 Helemaal mee oneens 
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19. Heeft het Groepsbureau Voeding aan uw verwachtingen voldaan? 
 Beslist niet 
 Nauwelijks 
 Een beetje wel 
 Zeker wel 

 
20. Heeft u iets gemist? 

 Nee 
 Ja, namelijk………………………………………………………………………………………… 

 
21. Wilt u een cijfer voor het Groepsbureau Voeding geven? (1 = heel slecht / 10 = heel goed)    

........... 
 
Tot slot enkele achtergrondvragen 
 
Wat is uw geboorteland? 

 Nederland     Suriname 
 Turkije      Aruba 
 Marokko      Nederlandse Antillen  
 Overig, namelijk …………………………………………… 

 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (Een opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 

 Geen opleiding, lagere school, speciaal basisonderwijs 
 Lager beroepsonderwijs (LBO), VMBO, MAVO 
 HAVO, VWO, Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
 Hoger beroepsonderwijs (HBO), Universiteit 
 Anders 

 
Ruimte voor opmerkingen of suggesties voor verbetering 

 
 
 
 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 6.2 Evaluatieformulier voor uitvoerenden  
 
 
1. Datum groepsbureau: ……………… 

 
2. Locatie: ……………………………… 

 
3. Aantal deelnemers:  

Verwacht: ……………… 
 Gekomen: ……………… 

 
4. Was er voldoende tijd voor:  

   (zet een kruisje in het vakje waar je het mee eens bent) 

 
 Ja Nee, tijd was 

te kort 
Nee, tijd was 

te lang 
De presentatie/voorlichting    
Het beantwoorden van vragen    
Het uitwisselen van ervaringen    

 
5. Was de locatie geschikt?  
  ja  
  nee, omdat …………………………………………………………………………………… 
 
6. Waren de materialen geschikt?  
  ja  
  nee, omdat …………………………………………………………………………………… 
 
7. Sloot de inhoud aan bij de informatiebehoefte van de ouders/verzorgers? 
  uitstekend 
  goed 
  matig 
  slecht 
 Toelichting: ……………………………………………………………………………………… 
 
8. Hoe vond je het Groepsbureau zélf verlopen? 
  uitstekend 
  goed 
  matig 
  slecht 
Toelichting: ……………………………………………………………………………………… 
 
9. Verbeterpunten zijn: ……………………………………………………………………………… 
 

10. Sterke punten zijn: ……………………………………………………………………………… 

 
11. Verdere opmerkingen of bijzonderheden:  

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 6.3 Verbeter- en sterke punten groepsbureau Voeding 
 
 
Verbeterpunten zijn: 
 Aantal 

Geen opmerking  10 

Assistent is te druk met screenen dat ze niet kan wegen en helpen voor- en na 

bereiden. Ik ben er extra veel tijd aan kwijt. 

 1 

Betere inleiding  1 

In voorbereiding iedere ouder in principe uitnodigen  1 

Jongere kinderen, vanaf 4 maanden uitnodigen  1 

Lage opkomst  1 

Liever GVL bij 4-6 maanden  1 

Meer mensen die komen. Nog meer een ieder betrekken ook als 1 ouder veel 

aandacht vraagt. 

 1 

Meer vragen aan ouders, interactie  1 

Nu kleine groep, bij grote groep vraag ik me af hoe het is voor ouders: én kind én 

info verwerken. Assistente druk met NGS etc. Moet er voor haar tussendoor. Hoe 

moet dat als het een grote groep  is? 

 1 

Ouders bewust maken van niet komen en kosten die hiermee gemoeid zijn  1 

Snelheid verhogen van PowerPoint presentatie  1 

Tijdstip / moment op de dag. 15.00 uur is bedtijd/voedingtijd voor kinderen  1 

Uitnodigingen sturen als kind 4 maanden is. Sommige ouders starten dan al met 

bijvoeding 

 1 

Vragenlijst en infofolder laten aansluiten op laag opleidingsniveau  1 

Werving kan beter  1 

Totaal  25 
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Sterke punten zijn: 
 Aantal 

Geen antwoord  8 

De groep is zo'n meerwaarde!  1 

De groepsdynamiek  1 

De info, de mogelijkheid van ouders om ervaringen uit te wisselen.  1 

De kracht van de groep.  1 

Informatie geven, aansluiten bij de ouders.  1 

Inhoudelijke kennis over het onderwerp.  1 

Interactie van ouders, zelfs al met 2 moeders. Informatie voor ouders van relatie ontwikkeling 

en leren eten. 

 1 

Ouders hebben honger naar kennis en bevestiging in hele normale, dagelijkse zaken. 

Ontmoeten van ouders. 

 1 

Ouders vinden het leuk en even wat anders.  1 

Samen met ouders in gesprek over hun vragen en waarden + normen t.b.v. voeding.  1 

Sfeer was goed.   1 

Sloot goed aan op leeftijden.  1 

Uitwisselen ervaringen.  1 

Uitwisselen van ervaring door ouders.  1 

Veel interactie.  1 

Volgens mij waren alle ouders tevreden bij weggaan.  1 

Wat we terughoren was toch wel het delen van ervaringen met andere ouders en info op maat 

krijgen aangeboden. 

 1 

Totaal  25 

 



 

 
 
 

195

 

GGD Midden-Nederland  

Bijlage 6.4 Opmerkingen en bijzonderheden  
 
 
Verdere opmerkingen of bijzonderheden 
 Aantal 

Geen antwoord  11 

Beamer deed het niet. Bleek later bij instellingen te moeten veranderen. Geen tijd tijdens 

bureau hier iets aan te doen. Toen viel ook nog het netwerk van de laptop uit waardoor info 

alleen mondeling gegeven. 

 1 

Beetje gedoe om beamer hier te krijgen.  1 

De witte muur waarop de presentatie met sheets te zien is kan juist ook wat storen of 

afleiden. 

 1 

Duidelijker ouders informeren dat ouder én kind verwacht worden. Een ouder zich in alle 

bochten gewrongen om oppas te regelen. 

 1 

Er was 1 vader. Die heb ik geen evaluatieformulier in laten vullen, omdat het nu meer een 

indicatieconsult was dan een groepsbureau. 

 1 

Erg jammer dat 5 mensen niet zijn gekomen. Het effect van een groepsbureau valt hiermee 

weg. 

 1 

Het GVL betrof de mensen van de Albert Schweitzersingel.  1 

Het is te laat bij 8 maanden, beter rond 4-6 maanden. en ik mis voor mijzelf nog een stukje 

scholing over voeding, extra verdieping zou ik graag willen. 

 1 

Kleine groep, maakt de uitwisseling tussen ouders onderling beperkt. Veel afmeldingen op het 

laatste moment. 

 1 

Locatie / ruimte wel wat klein  1 

Meer investeren in opkomst: pr/flyers?  1 

M. heeft bureau overgenomen van N. Geen bijzonderheden, prima locatie en enthousiaste 

ouders. 

 1 

Ook nu geven ouders aan, we willen vaker groepsvoorlichting over verschillende thema’s op 

locatie Hogeweg. Ik ook! Zo mooi, ouders wisselen na deze bijeenkomst adressen uit: gaan 

nogmaals samen afspreken. 

 1 

PowerPoint presentatie geeft onrust. Voegt naar mijn idee weinig toe als de groep ook zo klein 

is. 

 1 

Totaal  25 
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