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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: ‘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). 
 

Doel 

Het doel van dit 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. 

 

 
 
Doelstellingen 
1.1 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. 

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

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

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

2.  Evalueren van het groepsbureau Voeding rond 8 maanden. 
Binnen het flexibiliseringstraject van JGZ is een nieuw 
voorlichtingsproduct ontwikkeld: het 6-wekelijkse groepsbureau 
Voeding dat in de periode tussen 6-11 maanden wordt 
aangeboden. Uit een eerste evaluatie van de flexibilisering bleek 
namelijk dat veel ouders in deze periode voedingsvragen 
hebben. Het groepsbureau Voeding moet voorzien in deze 
behoefte aan kennis. 

 



 
Taakstellingen 
1. Het bepalen van kenmerken van ouders/verzorgers die andere 

of extra voorlichting nodig hebben (differentiatie); 
2. Uitvoeren van een evaluatieonderzoek naar de 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 

Toelichting onderwerpen van onderzoek 

Het BAGAGE-onderzoek 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/werkdocument Item 

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

Gebruik vitamine D 
Gebruik opvolgmelk (indien geen moedermelk) 

Geven bijvoeding 
Geven kauwbare voeding 

Gebitsverzorging Handleiding ‘Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 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 
Veiligheidsinformatie-kaarten (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 



METHODE, ONDERZOEKSPOPULATIE EN RESPONS 

 
De volgende deelonderzoeken worden binnen het BAGAGE-onderzoek onderscheiden: 
 
 Deelonderzoek 1, 

doelstelling 1.1 
Deelonderzoek 2, 
doelstelling 1.2 

Deelonderzoek 3, 
doelstelling 1.3 

Deelonderzoek 4, 
doelstelling 1.4 

Deelonderzoek 5, 
doelstelling 2 

Methode (Digitale) vragenlijst onder 
ouders:  
Inzicht in kennis, 
persoonlijke effectiviteit en 
preventief gedrag met 
betrekking tot voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid 
en wiegendood. 
Onderscheid in analyses  
naar etniciteit, opleidings-
niveau, positie kind in gezin 
en het wel of niet op een 
indicatieconsult geweest zijn. 

(Digitale) vragenlijst onder 
ouders (zie ook 
deelonderzoek 1): 
Ervaringen van ouders met 
de adviezen en voorlichting 
tussen 6 en 11 maanden. 
Ontvangen voorlichting en 
oordeel daarover (voeding, 
gebitsverzorging, veiligheid 
en wiegendood) bij het 6 
maanden consult. Gebruik 
andere vormen van 
voorlichting (weeguurtje, 
telefonisch consult of het 
groepsbureau Voeding) en 
eventueel gemiste 
voorlichting tussen 6 en 11 
maanden.  
Onderscheid in analyses  
naar etniciteit, opleidings-
niveau, positie kind in gezin 
en het wel of niet op een 
indicatieconsult geweest zijn. 

Digitale vragenlijst onder 
JGZ-medewerkers:  
Ervaringen van JGZ-
medewerkers met de 
adviezen en voorlichting op 
het 6 en 11 maanden consult 
en eventuele indicatie-
consulten (is voorlichting en 
advies gegeven en oordeel 
over beschikbare tijd, 
deskundigheid, 
ondersteunende materialen 
en protocollen en 
richtlijnen). 
 

Interviews onder ouders:  
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.  
 

Procesevaluatie van het 
Groepsbureau Voeding: 
De evaluatie van het 
groepsbureau bestaat uit: 
-voor- en nameting met  
schriftelijke vragenlijst naar 
ervaringen en tevredenheid 
van deelnemers; 
-evaluatieformulier na afloop 
van elk groepsbureau en 
mondelinge eind evaluatie 
m.b.t. de ervaringen van de 
uitvoerende JGZ-
medewerkers; 
-bereik en vergelijking van 
kennis, persoonlijke 
effectiviteit en gedrag op 11 
maanden tussen ouders die 
het groepsbureau wel en niet 
bezochten (via vragenlijst- 
onderzoek onder ouders 
(deelonderzoek 1 en 2). 

Onderzoeks
populatie 

Ouders die in de periode 
augustus tot en met 
december 2012 een bijna 11 
maanden oud kindje hadden 
in de regio Eemland van 
GGD Midden-Nederland. 

Ouders die in de periode 
augustus tot en met 
december 2012 een bijna 11 
maanden oud kindje hadden 
in de regio Eemland van 
GGD Midden-Nederland. 

Alle JGZ-artsen en -
verpleegkundigen van GGD 
Midden- Nederland die 
werken met kinderen onder 
één jaar oud in de regio 
Eemland (20 artsen en 34 
verpleegkundigen). 

Ouders die op 5 locaties in 
de regio Eemland met hun 
kindje voor het 11 maanden 
consult op het consultatie-
bureau kwamen in de 
periode juli tot oktober 2012. 
 

Deelnemende ouders aan het 
groepsbureau Voeding in de 
periode april tot november 
2012 en uitvoerende JGZ-
medewerkers. 

Respons In totaal zijn 1105 
vragenlijsten verstuurd.  
Het definitieve onderzoeks-
bestand bestaat uit 583 
vragenlijsten. Dit is een 
respons van 53%.  
 

In totaal zijn 1105 
vragenlijsten verstuurd.  
Het definitieve onderzoeks-
bestand bestaat uit 583 
vragenlijsten. Dit is een 
respons van 53%.  
 

De vragenlijst is door 44 
medewerkers helemaal 
ingevuld (18 artsen en 26 
verpleegkundigen). De 
respons komt daarmee op 
81%.  

In totaal zijn er 14 
interviews volledig 
uitgevoerd. 
 
 

25 groepsbureaus met in 
totaal 87 ouders. 80 ouders 
(92%) vulden zowel voor en 
na het groepsbureau een 
evaluatieformulier in. 
25 evaluatieformulieren 
ingevuld door 9 
jeugdverpleegkundigen. 

 
 



RESULTATEN DEELONDERZOEK  1: Gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit van ouders van kinderen van 11 
maanden oud met betrekking tot voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood  
 
Bepalen wat het niveau is van gedrag en determinanten van gedrag van ouders/verzorgers met een kind van (bijna) 11 maanden m.b.t. 

voeding, gebitsverzorging, veiligheid en wiegendood.  
 Niveau van gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit 

 Gedrag: 
Niet volgens richtlijn 

Kennis: 
Niet goed beantwoord (fout + weet niet) 

Persoonlijke effectiviteit: 
Geen hoge persoonlijke effectiviteit (heel 
moeilijk tot soms moeilijk/soms 
gemakkelijk) 

Voeding • Vitamine D 31% 
• Opvolgmelk 3% 
• Bijvoeding 0% 
• Kauwbaar voedsel 7% 
Gedrag merendeel ouders volgens richtlijnen, 
m.u.v. vitamine D suppletie.  
� risico: dagelijkse behoefte vitamine D niet 
gedekt, gevolgen voor gezonde ontwikkeling 
van botten en tanden en osteoporose op latere 
leeftijd. 

• Vitamine D 10-21% 
• Opvolgmelk 7-18% 
• Bijvoeding 2% 
• Kauwbaar voedsel 25% 
Ouders scoren redelijk goed op kennis.  
� aandachtspunten: vitamine D in combinatie 
met opvolgmelk en aanbieden kauwbaar 
voedsel. 

• Vitamine D 20% 
• Opvolgmelk 3% 
• Bijvoeding 4% 
• Kauwbaar voedsel 9% 
Merendeel deel ouders heeft hoge persoonlijke 
effectiviteit.  
� uitzondering gebruik van vitamine D. 

Gebitsverzorging • Tandenpoetsen 27% 
• Open beker 79% 
• Zuigfles 33%  
Gedrag relatief groot deel ouders niet volgens 
richtlijnen.  
� risico’s: (zuigfles) cariës met ook gevolgen 
voor het blijvende gebit, onvoldoende mond 
motorische vaardigheden met gevolgen voor 
spraakontwikkeling. 

• Tandenpoetsen 2-6% 
• Open beker 24% 
• Zuigfles 7%  
Merendeel ouders scoort goed op kennis.  
� uitzondering: drinken uit een open beker. 

• Tandenpoetsen 32% 
• Open beker 62% 
• Zuigfles 16%  
Bij relatief groot deel ouders persoonlijke 
effectiviteit laag - gemiddeld. 
� aandachtpunten met name drinken uit een 
open beker en tanden poetsen. 

Veiligheid • Traphekjes 66% 
• Medicijnen en schoonmaakmiddelen 37% 
• Hete dranken 36% 
• Bad 14% 
Gedrag relatief groot deel ouders niet volgens 
richtlijnen.  
� risico’s: overlijden of letsel door ongeval. 

• Traphekjes 3% 
• Medicijnen en schoonmaakmiddelen 1% 
• Hete dranken 6% 
• Bad 2% 
Merendeel ouders scoort goed op kennis. 

• Traphekjes 6% 
• Medicijnen en schoonmaakmiddelen 7-12% 
• Hete dranken 21% 
• Bad 8% 
Bij groot deel ouders persoonlijke effectiviteit 
hoog. 
 � uitzondering hete dranken met kind op 
schoot. 

Wiegendood • Rugligging 25% 
• Roken 14% 
• Dekbed 11% 
Gedrag merendeel ouders volgens richtlijnen. 
Rugligging scoort het slechtst.  
� risico op wiegendood is nog aanwezig. 

• Rugligging 17% 
• Roken 1% 
• Dekbed 7-13% 
Ouders scoren redelijk goed op kennis.  
� aandachtspunten: rugligging en dekbed. 
 

• Rugligging 14% 
• Roken 19% 
• Dekbed 6% 
Bij groot deel ouders persoonlijke effectiviteit 
hoog. 
� uitzondering roken in bijzijn van het kind. 

 



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 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, voor gebitsverzorging 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. Aandachts-punten 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 
persoonlijke 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. 

 

Bepalen welke groepen andere of extra voorlichting nodig hebben (differentiatie), door te onderzoeken of er verschillen zijn naar 

achtergrondkenmerken (o.a. etniciteit, sociaaleconomische status) en groepen met en zonder risico-indicatie. 
 Differentiatie, risicogroepen 

 Gedrag: 
Vaker lage indexscore  
(vaker niet volgens richtlijn) 

Kennis: 
Vaker lage indexscore 

Persoonlijke effectiviteit: 
Vaker lage indexscore 

Voeding  Niet-Westerse etniciteit 
 

 

Gebitsverzorging  Niet-Westerse etniciteit 
Laag opgeleide ouders 

Gemiddeld opgeleide ouders 

Veiligheid Ouders met een eerste kind 
Hoog opgeleide ouders 

 Hoog opgeleide ouders 

Wiegendood Niet-Westerse etniciteit 
Laag opgeleide ouders 

Niet-Westerse etniciteit 
 

 

Alleen de achtergrondkenmerken die gecorrigeerd voor overige achtergrondkenmerken een statistisch significante associatie hadden met de afhankelijke variabelen (indexscores 
gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit) worden getoond 
 

Er is niet duidelijk één doelgroep te onderscheiden die voor wat 
betreft alle onderwerpen andere of extra voorlichting nodig heeft.  
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. 
 

 
Opvallend is dat ouders met een kind met een niet-Westerse 
etniciteit voor wat betreft kennis vaker een lage score hebben.  
Verder valt op dat het opleidingsniveau van ouders per onderwerp 
een andere invloed heeft. 
Op de kennisscore bij veiligheid na, is er bij geen van de 
onderwerpen een verschil in gedrag, kennis of persoonlijke 
effectiviteit gevonden tussen ouders die tussen het 6- en 11-
maanden consult een indicatieconsult hebben gehad en ouders die 
dat niet hebben gehad. 



RESULTATEN DEELONDERZOEK 2: Ervaringen van ouders van kinderen van 11 maanden oud met voorlichting  
 

Bepalen wat de ervaringen zijn van ouders/verzorgers met een kind van (bijna) 11 maanden tussen 6-11 maanden m.b.t. voorlichting, waarbij 

ook gekeken wordt naar verschillen tussen bovengenoemde groepen. 
 Voorlichting bij 6 maanden consult Voorlichting bij indicatieconsult tussen 6 en 11 maanden 
 Ontvangen Oordeel (begrijpelijkheid, bruikbaarheid, 

deskundigheid en tevredenheid) 
Ontvangen Oordeel (begrijpelijkheid, 

bruikbaarheid, deskundigheid en 
tevredenheid) 

Voeding 56%- 83%,  
meest bijvoeding en 
vitamine D 

75% - 89% positief 
hoog opgeleide ouders minder vaak  
tevreden, ouders met eerste kind minder 
vaak tevreden en minder vaak begrijpelijk* 

37%- 61%, 
meest 
bijvoeding  

84% - 90% positief* 
 

Gebitsverzorging 26% - 38% 75% - 89% positief 
hoog opgeleide ouders minder vaak tevreden, 
ouders met eerste kind minder vaak tevreden 
en minder vaak begrijpelijk* 

17% - 28% 84% - 90% positief* 
 

Veiligheid 16% - 20% 79% - 84% positief 
hoog opgeleide ouders minder vaak  
bruikbaar, ouders met eerste kind minder 
vaak begrijpelijk 

9% - 12% 81% - 88% positief 
 

Wiegendood 20% - 32% 83% - 90% positief 
jongere moeders minder vaak begrijpelijk 

13% - 16% 83% - 88% positief 
 

*Omdat er bij deze items het oordeel over voeding en gebitsverzorging niet te onderscheiden zijn, zijn de oordelen voor beide onderwerpen hetzelfde. 

 
 
Relatief veel ouders (vijf à acht op de tien) geven aan tijdens het 6 
maanden consult voorlichting over voeding te hebben ontvangen. 
Veel minder ouders (ongeveer twee op de tien tot bijna vier op de 
tien) geven aan ook voorlichting over gebitsverzorging, veiligheid en 
wiegendood te hebben ontvangen. Het merendeel van de ouders die 
voorlichting hebben gekregen geven daar een positief oordeel over.   
 
Ouders die een minder positief oordeel over de voorlichting m.b.t. 
veiligheid hebben komen wat betreft achtergrond-kenmerken (hoog 
opgeleide ouders en ouders met een eerste kind) overeen met de 
ouders waarbij het gedrag m.b.t. veiligheid minder vaak volgens de 
richtlijnen is. 

 
 
Dezelfde groepen (hoog opgeleide ouders en ouders met een eerste 
kind) hebben echter ook vaker een minder positief oordeel over de 
voorlichting over voeding en gebitsverzorging*. 
 
Bij een indicatieconsult wordt over alle onderwerpen minder 
voorlichting gegeven. Het meest komt voorlichting over 
voedingsonderwerpen aan bod. 
 



Gebruik indicatieconsult en aanvullende services consultatiebureau: 
In totaal heeft ruim de helft van de ouders gebruik gemaakt van 
minstens één extra aanbod van het consultatiebureau tussen het 6 
en 11 maanden consult. 35% maakte gebruik van één aanbod, 14% 
van twee, 4% van drie en 1% van alle vier. 
• 34% van de ouders heeft een indicatieconsult gehad tussen 6 en 

11 maanden. Ouders met een eerste kind vaker dan ouders met 
meerdere kinderen (38% versus 30%). 

• 18% heeft gebruik gemaakt van het telefonisch spreekuur. 
Ouders met een eerste kind vaker dan ouders met meerdere 
kinderen (23% versus 14%). 

• 18% heeft gebruik gemaakt van het weeghalfuurtje. Ouders met 
een eerste kind vaker dan ouders met meerdere kinderen (24% 
versus 13%) en ouders met een kind met een niet-Westerse 
etniciteit vaker dan een kind met een Westerse etniciteit (30% 
versus 17%). 

• 7% heeft gebruik gemaakt van het groepsbureau Voeding. 
Ouders met een eerste kind vaker dan ouders met meerdere 
kinderen (12% versus 2%). 

 
Ouders met een eerste kindje hebben vaker een indicatie consult 
gehad en maken vaker gebruik van aanvullende services van het 
consultatiebureau. 
 
Het is niet gelukt om via het DD JGZ (MLCAS) deze gegevens bij de 
gehele doelgroep ouders in kaart te brengen.  
 
Gebruik informatiebronnen: 
• Relatief veel ouders, 58%, hebben het boekje ‘Ik word groter’ 

gebruikt in de periode tussen het 6 maanden consult en het 
invullen van de vragenlijst. Ouders met een eerste kind vaker 
dan ouders met meerdere kinderen (68% versus 48%) en 
ouders met een hoge opleiding vaker dan ouders met een lage 
opleiding (61% versus 50%). De helft van de ouders die het 
boekje gebruikten deden dat  voor informatie over voeding. Dit 
is het meest genoemde onderwerp. De meerderheid van de 
ouders vindt de informatie in ‘Ik word groter’ begrijpelijk en 
bruikbaar. 

Echter slechts 4 op de 10 is het (helemaal) eens met de stelling 
dat  het boekje nieuwe informatie bevat en dat het aansluit bij 
de problemen waar men nu tegen aan loopt. Een aantal ouders 
geeft concrete verbeterideeën (hoeveelheden, recepten, 
indeling). 

• Weinig ouders (10%) hebben informatie opgezocht op de 
Veiligheidskaart in de periode tussen het 6 maanden consult en 
het invullen van de vragenlijst. Ouders met een eerste kind 
hebben dat vaker gedaan dan ouders met meerdere kinderen 
(13% versus 6%). Bijna een vijfde geeft aan de veiligheidskaart 
niet te hebben gekregen. De meerderheid vindt de informatie 
begrijpelijk en bruikbaar. Echter slechts een derde is het 
(helemaal) eens met de stelling dat  het boekje nieuwe 
informatie bevat en dat het aansluit bij de problemen waar men 
nu tegen aan loopt. 

• De meerderheid van de ouders (77%) heeft (ook) op een andere 
manier informatie opgezocht tussen het 6 maanden consult en 
het invullen van de vragenlijst. Ouders met een eerste kind 
vaker dan ouders met meerdere kinderen (92% versus 62%) en 
ouders met een hoge opleiding vaker dan ouders met een 
gemiddelde of lage opleiding (81% versus 71% en 51%). De 
meest genoemde bronnen zijn ‘andere websites’ (58% van alle 
ouders) (dan de website van ‘Ik word groter’ en CJG website), 
‘informatie via familie, vrienden en kennissen’ (46% van alle 
ouders) en het kinderdagverblijf (13% van alle ouders). Niet-
Westerse ouders maken vaker gebruik van de website ‘Ik word 
groter’ dan Westerse ouders (11% versus 2%). 

 Twee derde, de meerderheid van alle ouders, zocht informatie 
over voeding, ongeveer de helft over ontwikkeling, een derde 
over slapen, een kwart over groei. Ongeveer 1 op de 10 ouders 
zocht informatie over gebitsverzorging, 1 op de 10 over 
veiligheid en 4% van alle ouders zocht informatie over 
wiegendood. 
 



Ouders met een eerste kindje maken vaker gebruik van de diverse 
informatiebronnen dan ouders met meerdere kinderen. Hoog 
opgeleide ouders maken vaker gebruik van de diverse 
informatiebronnen dan lager opgeleide ouders, met uitzondering van 
de Veiligheidskaart.  
 
Voorlichting gemist: 
• 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 meerdere kinderen (23% versus 12%).  Ouders 
geven aan vooral informatie over voeding te hebben gemist 
(10% van alle ouders). Zij noemen daarbij o.a. de overgang van 
flesvoeding naar vaste voeding, hoeveelheden en de leeftijd 
waarop vaste voeding mag worden gegeven. 
 

Voorkeur voor wijze van voorlichting: 
Aan ouders is gevraagd op welke manier zij het liefst informatie en 
advies over hun kind in de periode tussen 6 en 11 maanden hadden 
willen ontvangen. 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 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 
meerdere kinderen informatie via het boekje ‘Ik word groter’ willen 
krijgen. 
Hoog opgeleide ouders noemen vaker een groepsbureau en lager en 
gemiddeld opgeleide ouders vaker een folder of voorlichtingsfilmpje 
in de wachtkamer. Niet-Westerse ouders hebben vaker de voorkeur 
voor voorlichting d.m.v. een folder dan Westerse ouders. 
 



 

RESULTATEN DEELONDERZOEK 3: Ervaringen van JGZ-medewerkers met voorlichting 
 
Bepalen hoe de voorlichting door JGZ-medewerkers binnen de flexibilisering van contactmomenten tussen 6-11 maanden wordt uitgevoerd en 

wat hun ervaringen met deze voorlichting zijn. 
 Voorlichting bij 6 maanden consult  

artsen 
Voorlichting 
bij indicatie 
consulten 
tussen 6 en 
11 maanden 
artsen 

Voorlichting 
bij indicatie 
consulten 
tussen 6 en 
11 maanden 
verpleegkun
digen 

Voorlichting bij 11 maanden consult 
verpleegkundigen 

 Gegeven Oordeel (tijd, deskundigheid) Gegeven Gegeven Gegeven Oordeel (tijd, deskundigheid) 
Voeding Meerderheid 

vaak-altijd 
Opvolgmelk 
minder vaak 

Meer dan de helft voldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

Minder dan de 
helft vaak-
altijd 

Meerderheid 
vaak-altijd 

Meerderheid 
vaak-altijd 
Ook opvolgmelk 

Meerderheid voldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

Gebitsverzorging De helft vaak-
altijd, een derde 
soms 
Zuigfles veel 
minder vaak 

Meer dan de helft voldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

De helft soms, 
de rest nooit-
zelden 

De helft vaak-
altijd 

Meerderheid 
vaak-altijd 

Meerderheid voldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

Veiligheid Driekwart nooit, 
kwart soms 

Meer dan de helft onvoldoende 
tijd 
Deskundigheid bij helft voldoende 

Meer dan de 
helft nooit-
zelden 

Een kwart 
vaak-altijd, de 
helft soms 

Een kwart vaak-
altijd, een kwart 
soms 

Meerderheid onvoldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

Wiegendood Een kwart vaak-
altijd,  
de helft soms 

Bijna de helft onvoldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

Meer dan de 
helft nooit-
zelden 

De 
meerderheid 
nooit-zelden 

De helft soms, 
de helft nooit-
zelden 

Meerderheid onvoldoende tijd 
Deskundigheid bij meerderheid 
voldoende 

 
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, vrijwel alle 
JGZ-medewerkers geven vaak tot altijd voorlichting over voeding. 
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. Dit beeld komt overeen met wat ouders 
aangeven aan voorlichting te hebben ontvangen. Ouders stellen 
tijdens consulten geen of weinig vragen over veiligheid of het 
voorkomen van wiegendood of er zijn geen aangrijpingspunten om 
hier op in te gaan. Artsen geven aan dat voorlichting over veiligheid 
tijdens het consult van 6 maanden nog niet van toepassing is, omdat 
de kindjes nog niet kunnen kruipen. Informatie over wiegendood 
wordt met name op indicatie gegeven (bijv. als de ouders van het 
kind roken). Ook geven medewerkers aan dat vaak al eerder 
informatie over wiegendood is gegeven. Ook komt het beeld overeen 
met de observaties die gedaan zijn tijdens een interne audit. 



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.  
 
Oordeel over beschikbare tijd: 
De meerderheid van de artsen (6 maanden consult) en 
verpleegkundigen (11 maanden consult) geeft aan voldoende tijd te 
hebben voor voorlichting over voeding en gebitsverzorging. Voor 
veiligheid en wiegendood geeft echter de meerderheid aan 
onvoldoende tijd te hebben tijdens het consult. Zowel artsen als 
verpleegkundigen geven aan dat omdat ouders vooral vragen over 
voeding hebben er minder tijd over blijft voor de andere 
onderwerpen. De tijd die er voor voorlichting is, is afhankelijk van 
welke onderwerpen ouders zelf voordragen.  
 
Oordeel over deskundigheid: 
De meeste artsen en verpleegkundigen voelen zich voldoende 
deskundig om voorlichting te geven over de vier onderwerpen. Een 
aantal artsen vindt zich zelf minder deskundig om voorlichting over 
veiligheid te geven. 
 
Oordeel over ondersteunende materialen: 
De meeste artsen en verpleegkundigen vinden de ondersteunende 
materialen geschikt. Men is vooral tevreden over de 
Veiligheidskaarten en de Folder voeding 0-1 jaar. Niet alle 
materialen zijn bekend bij de artsen en verpleegkundigen. Het minst 
bekend is het Landelijk advies Ivoren Kruis. 
 
Oordeel over richtlijnen/protocollen: 
De beschikbare protocollen en richtlijnen worden over het algemeen 
zowel door artsen als verpleegkundigen als duidelijk gezien. Niet alle 
protocollen/richtlijnen zijn bekend bij de artsen en 
verpleegkundigen. 
 

Het minst bekend bij zowel artsen als verpleegkundigen zijn 
‘Richtlijnen goede voeding 2006’ en ‘Aandachtspunten preventieve 
mondzorg 0-19 jaar voor de JGZ’. Een aantal protocollen is in de 
afgelopen periode aangepast, mogelijk is daardoor verwarring 
ontstaan. Richtlijnen en protocollen die fysiek aanwezig zijn op 
locaties lijken beter bekend te zijn dan degenen die alleen digitaal te 
vinden zijn.  
 
Knelpunten: 
Vrijwel alle artsen en alle verpleegkundigen ervaren knelpunten bij 
het geven van advies en voorlichting binnen de flexibele werkwijze. 
Het meest genoemd wordt de beschikbare tijd en het moment van 
voorlichting. Artsen geven aan dat bepaalde informatie bij het 6 
maanden consult nog niet relevant is (bijvoorbeeld omdat het kind 
nog geen tanden heeft (gebitsverzorging) of nog niet kan kruipen 
(veiligheid)), maar dan wel gegeven moet worden omdat ouders pas 
met 11 maanden weer op het consultatiebureau zijn. Op dat 
moment komt de voorlichting over deze onderwerpen echter te laat. 
Verder geven zij aan dat er met betrekking tot voeding een extra 
voorlichtingsmogelijkheid zou moeten zijn, omdat er zoveel 
verandert in de tweede helft van het eerste jaar. Dit wordt 
onderschreven door de verpleegkundigen. Men vindt de periode 
tussen het 6 maanden en 11 maanden consult te lang, er gebeurt te 
veel in de periode, zodat de timing van voorlichting niet optimaal is. 
Ouders kunnen bij 11 maanden al op een andere dan aanbevolen 
manier iets doen. 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.  
 
Verbeter ideeën 
De helft van de artsen had verbeter ideeën. Genoemd werden een 
groepsbureau en voorlichting via internet. 
Iets meer dan de helft van de verpleegkundigen had verbeterideeën. 
Genoemd werden een uitgebreider groepsbureau en voorlichting via 
internet of e-mail. 



RESULATEN DEELONDERZOEK 4: Alternatieven voor voorlichting aan ouders binnen de flexibilisering van consulten 
tussen 6 en 11 maanden 

 
Binnen de flexibilisering verkennen van alternatieven voor het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers van kinderen tussen 6-11 

maanden. 

 
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 concrete 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, indicatieconsult). De helft van de moeders heeft tussen 6 
en 11 maanden voorlichting over gebitsverzorging gekregen. Ze 
kregen dit tijdens het 4 of 6 maanden consult op het 
consultatiebureau of via het boekje ‘Ik word groter’. 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 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 informatie over 
hoeveelheden en soort voeding of mondelinge voorlichting krijgen 
tijdens een consult of telefonisch spreekuur. 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. 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. 

 
 
 



RESULTATEN DEELONDERZOEK 5: Procesevaluatie groepsbureau Voeding 
 
Evalueren van het groepsbureau Voeding. Binnen de veranderingen in de JGZ is een nieuw voorlichtingsproduct ontwikkeld: het 6-wekelijkse 

groepsbureau Voeding dat in de periode tussen 6-11 maanden wordt aangeboden. Uit een eerste evaluatie van de flexibilisering bleek namelijk 

dat veel ouders in deze periode voedingsvragen hebben.  

 

Bereik: 
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. In totaal 
zijn van maart tot november 2012 25 groepsbureaus Voeding 
uitgevoerd, verdeeld over 9 consultatie-bureaulocaties. Gemiddeld 
waren 3 ouders per groepsbureau aanwezig, terwijl van te voren 
ongeveer 6 ouders gepland stonden voor het groepsbureau. Op basis 
van de resultaten van het vragenlijst onderzoek onder ouders met 
een kindje van bijna 11 maanden (hoofdstuk 2) kan geschat worden 
dat ongeveer 11% van de ouders met een kindje in de beoogde 
leeftijdsgroep heeft deelgenomen aan het groepsbureau Voeding. 
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 of vergeten. 
Het lijkt voor het bereik niet uit te maken op welke dag het 
groepsbureau was gepland.  
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 vaker 
moeders waarvan de baby geen 8 maanden maar 6 maanden oud is 
(5% van de kindjes was 4 of 5 maanden, 50% 6 of 7 maanden en 
45% 8, 9 of 10 maanden). 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. 
 

Ervaringen deelnemende ouders: 
De meerderheid van de ouders was al gestart met het geven van 
vaste voeding aan hun kindje. De deelnemers zijn voor het 
merendeel positief over het groepsbureau Voeding. Het meest 
hebben zij gehad aan de antwoorden van de verpleegkundige op hun 
vragen.  
Het groepsbureau Voeding zorgt bij deelnemende ouders voor 
toegenomen kennis en persoonlijke effectiviteit direct na afloop van 
het groepsbureau. Uit de resultaten van het vragenlijst-onderzoek 
onder ouders met een kindje van bijna 11 maanden (hoofdstuk 2) 
komt naar voren dat er geen verschil is in de samengestelde 
uitkomstmaten voor gedrag, kennis en persoonlijke effectiviteit 
m.b.t. voeding tussen ouders die wel en niet hebben deelgenomen 
aan het groepsbureau Voeding. Wel blijkt dat ouders die het 
groepsbureau Voeding hebben gevolgd hun kindje vaker elke dag 
vitamine D geven dan ouders die het groepsbureau Voeding niet 
hebben gevolgd. 
 
Ervaringen uitvoerenden: 
Ook de uitvoerende verpleegkundigen zijn positief over het 
groepsbureau. De verpleegkundigen vinden de folder ‘De eerste 
hapjes’ die nu tijdens het groepsbureau wordt uitgedeeld heel 
geschikt. Deze zou eigenlijk aan alle ouders uitgedeeld moeten 
worden bij het 4- of 6 maanden consult. Zij noemen de werving en 
het bereik van het groepsbureau als verbeterpunt. Door de lage 
opkomst gaat het effect van een groepsvoorlichting verloren, terwijl 
juist de interactie binnen de groep door de verpleegkundigen als 
sterk punt wordt gezien. Soms werkte de beamer of presentatie niet. 
Verbeterpunten werving: 
De afspraken over werving moeten duidelijker. Er wordt nog niet 
altijd aan gedacht om ouders door te sturen naar het groepsbureau. 
Het moet voor ouders duidelijk zijn dat de afspraak voor het 
groepsbureau een echte afspraak is. Minder vrijblijvend. 



Per consultatiebureau locatie is er nu één dag in de week waarop het 
groepsbureau voeding wordt georganiseerd. Een bijeenkomst duurt 
1,5 uur. Als ouders werken op die dag zullen ze dan niet aanwezig 
kunnen zijn. Ouders die niet kunnen worden wel doorverwezen naar 
groepsbureaus op andere locaties. De meerderheid van de 
aanwezige ouders gaven in de evaluatie aan tevreden te zijn over de 
duur en het tijdstip van het groepsbureau. We weten echter niet hoe 
ouders die geen groepsbureau hebben gevolgd hier over denken. 
 
Verbeterpunten doelgroep: 
Voor de huidige invulling van het groepsbureau Voeding (de eerste 
hapjes) is de timing nu niet goed om de juiste doelgroep te 
bereiken. Ouders zouden het groepsbureau moeten kunnen bijwonen 
als hun kindje 4 tot 6 maanden oud is. Bij 8 maanden is het al te 
laat. Het groepsbureau Voeding met de huidige invulling is dus niet 
geschikt als alternatief contactmoment tussen het 6 en 11 maanden 
consult. 
Verder worden nu vooral hoog opgeleide, autochtone ouders bereikt 
met het groepsbureau. Het is niet duidelijk of lager opgeleide ouders 
en ouders met een niet-Westerse achtergrond op een andere manier 
bereikt worden tussen het 6 en 11 maanden consult. Uit het 
vragenlijst onderzoek onder ouders (hoofdstuk 2) komt wel naar 
voren dat niet-Westerse ouders vaker gebruik maken van het 
weeguurtje. 
 

Alternatieven voor voorlichting tussen 6 en 11 maanden: 
De meerderheid van de verpleegkundigen vindt dat er een extra 
contactmoment moet blijven tussen het 6 en 11 maanden consult. 
Over hoe dit moet worden ingevuld verschillen de meningen. Een 
aantal verpleegkundigen vindt dat het 7,5 maanden contactmoment 
moet terugkomen. Anderen vinden een groepsconsult goed, maar 
dan minder vrijblijvend en meer passend bij de doelgroep ouders 
met een kindje rond de 7 maanden. Er zouden dan meer 
onderwerpen aan het groepsbureau toegevoegd moeten worden. 
Andere suggesties zijn om het los van het consultatiebureau te 
organiseren, bijvoorbeeld in een wijk of gekoppeld aan een 
kinderdagverblijf. 
 



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. 

 



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. 



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 consultatie-
bureau 
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 informatie-
bron, 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. 



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).   



ADVIES ontwikkeling van alternatieven voor het geven van voorlichting bij flexibilisering van contact-momenten 
tussen 6 en 11 maanden 
 
Algemene adviezen 
- Zorg voor betrouwbare, toegankelijke informatie voor ouders via 

internet; 
- Handhaaf, promoot en breidt de aanvullende diensten zoals het 

telefonisch spreekuur en weeghalfuurtje uit; 
- Onderzoek hoe het bereik van de JGZ verder vergroot kan 

worden; 
- Sluit aan en werk samen in de wijk; 
- Speel in op de veranderende behoefte van de maatschappij en 

ouders. 
 
Scenario’s voor alternatieven voor het geven van voor-
lichting 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; 
- 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. Begin 
2012 heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) de 
‘Handreiking voor Flexibilisering in de JGZ’ gepubliceerd, waarin drie 
scenario’s worden beschreven. 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’. 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). 
 
Ook onderzoek naar innovatieve voorlichtingsmethoden kan 
input geven voor de ontwikkeling van alternatieven voor voorlichting 
tussen 6 en 11 maanden. 
 

Wat in het oog springt op basis van een 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). 
 
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.  



SCENARIO’S 
 
 Criteria Scenario 1:  

Een individueel 
consult tussen 6 
en 11 maanden 
(rond 8 maanden) 
voor alle ouders 
 

Scenario 2:  
Een individueel 
consult tussen 6 
en 11 maanden 
(rond 8 maanden) 
voor ouders met 
eerste kind, een 
e-mail met 
leeftijds-
specifieke 
informatie (rond 
8 maanden) 
(schriftelijk, 
filmpjes, link naar 
websites, et 
cetera) voor 
ouders met een 
tweede of ouder 
kind  

Scenario 3: 
Tussen 6 en 11 
maanden e-
mail(s) met 
leeftijdsspecifieke 
informatie 
(schriftelijk, 
filmpjes, link naar 
websites, et 
cetera) voor alle 
ouders 
 

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 
 

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) 
 

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) 

1 Inzet van de vrijkomende ruimte 
voor kwetsbare kinderen en 
ouders blijft gehandhaafd 

± + ++ + + ++ 

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 

++ +± ± + + + 

4 De voorlichting moet voor alle 
groepen ouders beschikbaar zijn 

++ +± + + + ± 

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

± ± + + + + 

6 Aansluiten bij de 
ontwikkelingsfase van het kind 

++ +± + + + + 

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

± ± + + + + 

8 Voorlichting dient zoveel mogelijk 
op maat te worden aangeboden 

++ +± + + + + 

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

++ +± + + + - 
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