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• Hulpmiddel voor professionals: 

• in kaart brengen krachten, ontwikkel en zorgbehoeften kind, opvoeding en 

omgeving

• gezamenlijk inschatting en besluitvorming

• doel: passende ondersteuning / versterken eigen kracht. 

W a t  i s  d e  G I Z -
m e t h o d i e k
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C o m m i s s i e  e f f e c t i e v e  
i n t e r v e n t i e s

De GIZ-methodiek is ….

• goed onderbouwd

• relevant: mismatch zorgbehoeften en daadwerkelijke zorg → groot 
probleem

• meerwaarde: professionele probleeminventarisatie en ‘shared decision-
making’

• bruikbaar, toepasbaar, zinvol en relevant voor JGZ en 
jeugdzorgprofessionals



G I Z  k e r n e l e m e n t e n  &  
t h e o r e t i s c h e  p i j l e r s

Bespreken kind, opvoeding en 
omgevingsbehoeften met CAF en GOM

Bio-ecologisch model (Bronfenbrenner)

Gezamenlijk bespreken krachten, ontwikkel en 
zorgbehoeften

Positieve psychologie (Seligman)
Ouderschapstheorie (van der Pas)

Empathische, motiverende en oplossingsgerichte
attitude en gespreksvaardigheden

Self Determination Theory (Ryan& Deci)
Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick)

Transparant en methodisch handelen Handelingsgerichte diagnostiek (Pameijer)

Databank effectieve interventies: erkenning goed onderbouwd 
(NJi en Centrum Gezond Leven)
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W o r k s h o p s :  3  G I Z  
o n d e r z o e k e n

1. Effectonderzoek GIZ; 
Matty Crone, Ruben de Ronde

2. Digitale GIZ; 
Olivier Blanson Henkemans, TNO,
Carola de Wit, GGDHM

3. GIZ Kraamzorg; 
Remy Vink, TNO, Marjanne Bontje, GGDHM



G I Z  i n s p i r a t i e f i l m

Ouders, jongeren en professionals 

aan het woord

GGD_Giz Methodiek.mp4


Natascha Hensen

NCJ



Aan de slag met GIZ

Landelijke implementatie en borging van de GIZ-methodiek

Natascha Hensen, adviseur NCJ



April 2019

> 2500 professionals getraind

14 GIZ-trainers actief

25 GIZ-organisaties in het land 

40 % JGZ

52 % Jeugdhulp / MDT

8 % Overig

*



Implementatie

vraagstukken

*



Beheerfunctie NCJ

*

➢ Verbinden

○ Bijeenkomsten klankbordgroep, GIZ-coördinatoren, GIZ-trainers

○ Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en andere methodieken

○ Online GIZ-omgeving

➢ Vernieuwen

○ Rol in de adviesgroep onderzoek

○ Vernieuwen van de trainingen

○ Implementatietools

➢ Versterken

○ Landelijke uitrol door PR en communicatie

○ Vraagbaak

○ Kwaliteitsborging



Raamwerk implementatie GIZ-methodiek

De basis:

● Fasen van implementeren* 

● Determinanten van innovaties (MIDI)*

● Ervaringen en best practices

*bron: Fleuren et al., 2004, 2006

Uitdaging: Continu op zoek naar balans

tussen ‘lessons learned’ en maatwerk. 



Fasen van implementeren

1.  Verspreiding

→ Informatiemateriaal

2.  Adoptie

→ Adviezen vergroten draagvlak

→ Voorsorteren en strategie bepalen

3.  Invoering

→ GIZ-coördinator

→ Trainingen

→ GIZ in het werkproces

4.  Borging

→ Monitoring gebruik en tevredenheid

→ Verdieping en opfrissing



Initiatieven GIZ-organisaties



Uitdagingen voor de toekomst!

*

➢ Toepassing GIZ door nieuwe doelgroepen 

➢ Implementatie DIGIZ



*Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

www.ncj.nl/giz

http://www.ncj.nl/giz


Priscilla Stikkolorum

Gemeente Rijswijk

&

Arie Opstelten

Gemeente Den Haag



11 april 2019 Versie

Gemeentelijk belang gebruik GIZ

Regio Haaglanden

Arie Opstelten en Priscilla Stikkolorum



11 april 2019 Versie

Visie Haaglanden

• Centraal staan de jeugd, het gezin en de gewenste 
resultaten met als doel: verbeteren van de 
zorg/ondersteuning voor jeugd én van gezondheid en 
welzijn van jeugdigen in de regio.

• Gezamenlijke taal voor doorgaande lijn: JGZ- SMW-lokale 
teams- ouders-jeugdigen

• Toekomst: andere partners in het voorveld en 
Jeugdhulpaanbieders in de tweede lijn



11 april 2019 Versie

Historie

• Decentralisatie

• Zorgbehoeftebepaling lokale teams

• Besluit invoering 2014

• Haaglanden is een van de regio’s (Academische 
Werkplaats) waar GIZ is doorontwikkeld.

• Proces (met trainen ben je er niet alleen)

• Implementatie: juiste expertise en tijd



11 april 2019 Versie

Gezamenlijke taal en rol  GIZ

• Eén gezamenlijke taal om te praten over de
resultaten van de zorg /ondersteuning voor de jeugd. 
• Draagvlak en doorontwikkeling GIZ 
• Wat is er nodig  t.a.v. implementatie? 

Onderzoek TNO:
• ontwikkelbehoeften 
• belemmerende en bevorderende factoren



11 april 2019 Versie

Resultaten onderzoek 

• Veel draagvlak voor een gezamenlijke taal

• Meerderheid ziet centrale plek voor de GIZ in deze 
gezamenlijke taal

• Het gebruik en de kwaliteit van het gebruik van de GIZ-
methodiek in de regio behoeft een impuls. 



11 april 2019 Versie

Aandachtspunten impuls GIZ:

• Integreren van de GIZ in het werkproces

• Doorontwikkelen van de GIZ-methodiek: o.a. digitaliseren 
materialen en het scheppen helderheid t.o.v. andere 
methodieken zoals Signs of Safety

• Beperken van de impact van turbulentie in 
praktijkinstellingen en gemeenten



11 april 2019 Versie

Reacties lokale teams:

• De bedoeling van GIZ moet voor iedereen helder zijn
• GIZ wordt nog niet gebruikt voor evaluaties en afsluiting
• Integraliteit met andere instrumenten, ook het 

ondersteuningsplan
• Regionaal regie voering op het verbreden van het gebruik
• In het digitaal dossier is een goede registratie nog niet 

geregeld. 
• Tijd voor implementatie en leren van elkaar
• Organiseren van betrokkenheid van management
• Gezamenlijk implementatieplan en een regionale 

projectleider (met implementatie expertise) nodig 



11 april 2019 Versie

GIZ en resultaatgericht werken

• Verbinding GIZ- gezamenlijke taal en resultaatgericht 
werken

• GIZ als basis van ondersteuningsplan/ 
verwijsdocument m.b.t. inkoop

• GIZ in gaan zetten t.b.v. vraagverduidelijking, evaluatie, 
afsluiting en meting eindresultaat. 



11 april 2019 Versie

Huidige structuur en kwetsbaarheden

Huidige infrastructuur:
- GIZ- coördinatoren per lokaal team/ organisatie
- Periodiek landelijk overleg GIZ- coördinatoren
- Landelijke aansluiting bij NCJ (klankbordgroep)

Kwetsbaarheden:
- Mandaat Coördinatoren
- Continuïteit 
- Landelijk versus regionaal



11 april 2019 Versie

Welke structuur is behulpzaam?

Vragen?



Pauze



Nathalie Sie

GGD HM



•De GIZ in samenhang met…



• Dit zijn Marcel (24 jr.) Cindy (22 jr.) en Hailey (2 jr.)

• Het gaat bij hen niet vanzelf.



• Dit is baby Jayden (4 mnd.), de zoon van Marcel en Cindy. 

• Jayden is afhankelijk van jullie keuzes. 

• Op welk resultaat hoop jij?

Optie A: 

Jayden ligt in het ziekenhuis met 

hersenletsel nadat hij is geschud 

door één van de ouders.

Optie B: 

Jayden logeert tijdelijk bij Oma, nadat 

ouders aangaven de zorg voor 

Jayden niet aan te kunnen.



• Maak jij het verschil bij Hailey en Jayden?

Jeugdgezondheidszorg Preventie agenda:

• 80% van de kinderen in Nederland groeit gezond en veilig op, 20% groeit NIET gezond en 

veilig op.

• Missie is om elk kind zo gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien.

• Zet in op hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid. 

• Verminder kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.

JGZ Preventie agenda: https://assets.ncj.nl/docs/e568552a-3dfd-44ff-a717-5428f445556b.pdf

https://assets.ncj.nl/docs/e568552a-3dfd-44ff-a717-5428f445556b.pdf


Aces veroorzaken jeugdtrauma's en 

deze veroorzaken psychische, 

somatische en maatschappelijke 

kwetsbaarheid.

Psychische, somatische en 

maatschappelijke kwetsbaarheid van 

ouders veroorzaakt problemen op 

ontwikkeling, opvoeding en omgeving 

bij kinderen.

Deze problemen veroorzaken 

negatieve ervaringen in de kindertijd, 

ACES genoemd  

(Adverse Childhood Experiences)

Hoe meer aces, hoe groter deze 

kwetsbaarheid.

Een vicieuze cirkel: 

Kinderen met aces groeien 

op tot ouders die hun 

kinderen aces bezorgen.

Aces werken door van generatie op 

generatie.

ACE Study: https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study


• Samenhang is de essentie

Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal domein geeft vanuit het onderzoek ‘Leren door 

Calamiteiten 2’ aan:

1. Zorg voor een samenhangend systeem

2. Zorg voor samenhangende afspraken

3. Biedt samenhangende zorg

De vijf inspecties die binnen STJ/TSD samenwerken zijn: 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Leren door calamiteiten 2: http://online-publicaties.nl/lerenvancalamiteiten2/

http://online-publicaties.nl/lerenvancalamiteiten2/


• Cindy vertelt aan de jeugdgezondheidszorg: “Ik ben zwanger, Hailey heeft 
driftbuien en vraagt veel aandacht. Ik ben vaak moe.”

Optie 1: 

Basiszorg en advies

Optie 2:

Enkelvoudige analyse 

en advies

Optie 3:

Systeemgerichte analyse met 

inschatten zorg en advies



• De jeugdverpleegkundige kiest optie 3 en zet tijdens een

• extra zorgcontact met moeder de GOM in.



• Cincy vertelt aan de hand van de GOM het volgende…

• Hailey heeft regelmatig driftbuien en ik weet daar niet mee om te gaan.

• Marcel en ik verschillen van mening over de opvoeding. Marcel vindt dat ik Hailey strenger 

aan moet pakken.

• Marcel is twee maanden geleden werkeloos geraakt en wij hebben schulden.

• Wij hebben regelmatig woorden over geld. Marcel vindt dat ik minder moet uitgeven, maar 

Marcel rookt en drinkt. Dat kost ook geld.

• Ik maak mij zorgen over de komst van de baby, we hebben geen geld om een babykamer in 

te richten.

• Mijn moeder komt regelmatig en neemt Hailey dan een middagje mee. Dan kan ik bijslapen.



• Uit het dossier blijkt dat na de geboorte van Hailey Stevig Ouderschap is 
ingezet vanwege een belaste jeugd bij beide ouders. Wat doe je?

Optie 2:

Ik leid toe naar het 

sociaalteam.

Optie 1:

Ik verwijs door naar het 

maatschappelijk werk.
Optie 4:

Ik neem contact met de 

SO-verpleegkundige op.

Optie 5:

Ik bied alleen basiszorg 

aan.

Optie 3:

Ik adviseer een opvoed- en

budgeteercursus.



• Er wordt aangemeld bij het Sociaal Team vanwege….

• Zorgen over de opvoeding.

• Zorgen over de financiën.

• Zorgen over de relatie van ouders.

• Mogelijk extra kwetsbaarheid vanwege 

nare jeugdervaringen van Marcel en 

Cindy.

• Beschermende factor is de steun van 

Oma.



• Ouders nemen een foto van de ingevulde GOM mee 

• naar het sociaal team



• Ouders bespreken met de medewerker van het sociaal team krachten, aard 
en ernst van de zorgen en vragen



• Er wordt op basis van de ingevulde GOM verder gesproken…

Daaruit blijkt dat de stress is opgelopen bij beide ouders. De stress wordt veroorzaakt:

• door de regelmatige ruzies over de financiën en over Hailey.

• doordat er geen geld is voor de baby spullen.

• doordat er regelmatig geen geld is voor eten. Gelukkig mogen zij dan bij Oma eten.

• Cindy voelt zich verdrietig en moe en is bang voor de toekomst met de baby.

• Marcel voelt zich gestrest en is bang dat hij niet goed voor de baby kan zorgen vanwege de 

geldzorgen.

• Oma wilt graag helpen, maar weet niet hoe. Zij past op Hailey op en vraagt het gezin te eten, 

maar zij maakt zich zorgen.



• Wat doe je?

Optie 1:

Ik overleg met de 

gedragswetenschapper

Optie 5:

Ik neem de 

ZelfredzaamheidMatrix 

(ZRM) af
109

Optie 2:

Ik zet interventies in op de 

zorgen

Optie 4:

Ik neem de CARE-nl af

Optie 3:

Ik zet zorgcoördinatie 

1Gezin1Plan in



• 1Gezin1Plan wordt ingezet.

• 1Gezin1Plan wordt ingezet en een regisseur wordt vastgesteld.

• De informatie vanuit de GOM en eventueel CARE-nl en/of ZRM is de basis voor het 

ondersteuningsplan tijdens 1Gezin1Plan.

• GOM informatie wordt verwerkt in het plan in de tekstvelden 'Krachten', 'Zorgen' en andere 

relevante tekstvelden.

• Voor elk overleg wordt de GOM afgenomen zodat voortgang zichtbaar is.

• Bij de evaluatie van 1Gezin1Plan wordt de GOM afgenomen zodat voortgang zichtbaar is en 

er eventueel waakvlam kan worden ingezet.
21



• “Ik weet niet meer wat te doen!”

• De doelen en acties uit het ondersteuningsplan worden uitgevoerd.

• Er is ondersteuning ingezet en onder andere de voedselbank en 

babyspullen zijn geregeld.

• Na enige tijd bevalt Cindy van baby Jayden.

• Cindy belt de verpleegkundige na drie weken huilend op: "Ik hou het 

niet vol. Jayden huilt vanaf gisteravond. Het huilen is de afgelopen 

dagen steeds erger geworden.”

• "Marcel heeft net Hailey hardhandig vastgepakt toen ze niet wilde 

eten. Ik weet niet meer wat te doen.”



• Wat zet je in?

Optie 1:

Ik neem direct contact op 

met de regisseur.
Optie 2:

We zetten Signs of Safety 

in.

Optie 5:

We zetten een andere 

interventie in op veiligheid.
100

Optie 4:

De meldcode wordt van 

kracht.

Optie 3:

We maken een 

veiligheidsplan.

Optie 6:

Ik zet geen extra 

interventies in.
100



• Zet je Signs of Safety in?

• De informatie vanuit de GOM is, samen met actuele informatie, de basis voor de drie 

kolommen: krachten, zorgen en wat moet er minimaal gebeuren.

• Als 1Gezin1Plan is ingezet voer je Signs of Safety onder de 'paraplu' van 1Gezin1Plan uit.
90



• Plan je met spoed een 1Gezin1Plan overleg in?

• Plan je met spoed een 1Gezin1Plan overleg in en ontwikkel je een Veilig Verder Plan?

• De informatie vanuit de GOM is, samen met de actuele informatie, de basis voor het Veilig 

Verder Plan.

• Het ondersteuningsplan en Veilig Verder Plan zijn hulpverlenings-, herstel- en veiligheidsplan 

inéén.
49



• Zet je de meldcode in?

De (informatie van de) GOM is bruikbaar:

• in stap 1 om de signalen in kaart te brengen.

• in stap 2 bij het overleg met collega's en/of Veilig Thuis.

• in stap 3 om het gesprek systeemgericht aan te gaan 

over basiszorg en/of veiligheid.

• in stap 4 om mede de onveiligheid te wegen.

• in stap 5 om informatie te geven bij de melding Veilig 

Thuis en/of hulp te organiseren.



• Wat is er ingezet?

Veiligheid en samenhang:

• De meldcode wordt ingezet.

• Er wordt een 1Gezin1Plan overleg ingepland een een Veilig Verder Plan ontwikkeld.

• Veilig Thuis sluit aan om mee te denken over de veiligheidsafspraken.

Hulp:

• Er is systeemgerichte gezinsbegeleiding ingezet.

• Er is financiële hulpverlening ingezet.

• Hailey gaat drie dagen per week naar de kinderopvang.

Herstel:

• Marcel is aangemeld bij de GGZ, vanwege traumagerelateerde klachten vanwege zijn 

belaste jeugd.



• En baby Jayden?

Jayden logeert tijdelijk bij Oma, nadat ouders aangaven 

de zorg voor Jayden niet aan te kunnen.

49



• Conclusie?

1. De CAF wordt ingezet bij 80% van de kinderen voor basiszorg en persoonlijk advies.

2. De GOM wordt ingezet bij 20% van de kinderen voor aanvullende, acute en complexe zorg.

3. De GIZ is geschikt voor zowel preventie als hulp en bescherming bij veiligheid en geweld.

4. De inzet is afhankelijk van de competenties van de professional.

5. De GIZ vraagt holistisch en systeemgericht uit en kan als basis worden ingezet om 

samenhangende zorg binnen een samenhangend systeem met samenhangende afspraken 

in te zetten.



Danielle Jansen

UMCG

Rijksuniversiteit Groningen

C4Youth



Verwachte en ervaren barrières bij toeleiding 
naar zorg voor jeugd: 

percepties van jongeren en ouders. 
Welke lessen zijn er voor het werken met GIZ?

Symposium “GIZ ontrafeld”
Donderdag 11 april

Danielle Jansen
Universitair Medisch Centrum Groningen



Aanleiding van de studie

• Klein aantal kinderen en adolescenten met                                     
psychosociale problemen komt in zorg;

• Welke barrières verwachten zij bij het in zorg komen en in zorg zijn?
• Onderzoek voornamelijk gericht op ervaren barrières van kinderen en 

adolescenten die een duidelijke zorgvraag hebben of al zorg gebruiken;
• Onderzoek naar verwachte barrières van kinderen, adolescenten (en 

hun ouders) die nog geen (duidelijke) zorgvraag hebben ontbreekt;
• Verwachte barrières beïnvloeden zorg zoeken en zorggebruik (zie ook 

Andersen Health Behaviour Model);
• Kennis over verwachte barrières kan input leveren voor het verbeteren 

van hulpzoekgedrag. 



Doel van de studie

Het onderzoeken in een community sample, vanuit het perspectief van 
zowel adolescent als ouder:

1. Het aantal verwachte barrières bij het zoeken van hulp voor 
psychosociale problemen;

2. Het type barrière dat het meest vaak verwacht wordt;

3. Adolescent- en gezinsfactoren die lijken samen te hangen met deze 
verwachte barrières. 



Hulp voor psychosociale problemen?

Alle zorg gericht op het verminderen van of het leren 
omgaan met psychosociale problemen; zorg 
verleend door: 

– Jeugdgezondheidszorg

– Jeugdzorg

– Jeugd-geestelijke gezondheidszorg

Belangrijk omdat het proces van zorg zoeken en zorg 
gebruiken verbeterd kan worden op basis van de 
barrières die verwacht worden bij het zoeken naar hulp. 



Methode van onderzoek - procedure

• Prospectieve cohortstudie TakeCare (C4Youth: 
Collaborative Center on Care for Children and Youth);

• Dit onderzoek: steekproef jongeren 4-18, via 
basisscholen en scholen voortgezet onderwijs, inclusief 
praktijkonderwijs;

• Dataverzameling tussen april 2011 en juni 2013;

• N= 666

• Ouders/verzorgers en adolescenten vulden vragenlijst 
in.



Methode van onderzoek – meetinstrumenten

Barriers to Treatment Participation Scale-Expectancies (BTPS-exp)

“Stel dat u op zoek bent naar psychische hulp, begeleiding of 
advies voor uw kind in de gezondheidszorg of 
jeugdwelzijnszorg. Hieronder vindt u een lijst met stellingen 
die aangeven hoe sommige ouders denken over de 
welzijnszorg of geestelijke gezondheidszorg voor  jeugdigen.”

Plaats bij elke stelling een X in één van de vakjes om aan te geven IN 
HOEVERRE U HET EENS BENT met de uitspraak.
1 – volledig mee oneens 
2 – enigszins mee oneens
3 – neutraal
4 – enigszins mee eens
5 – volledig mee eens



Hoofdthema’s en stellingen BTPS-exp (1)

Stressoren en obstakels die de behandeling tegenwerken 

(20 stellingen)

– De behandeling zou botsen met andere activiteiten die ik heb 

– Moeilijkheden thuis zullen een belemmering vormen

– Ik ben na het werk te moe om naar sessies te komen 

– Het zal een probleem worden om een oppas te regelen zodat ik met mijn kind mee kan 
naar de sessies/behandeling 

Behandelingseisen en problemen (10 stellingen)

– Mijn kind zal weigeren naar de sessies te gaan 

– Ik zal geen inspraak hebben in de behandeling van mijn kind



Hoofdthema’s en stellingen BTPS-exp (2)

Ervaren relevantie van behandeling (8 stellingen)

– Behandeling is niet nodig 

– Het gedrag van mijn kind zal vanzelf verbeteren; behandeling is niet 
nodig 

Relatie met de therapeut (6 stellingen)

– Ik ben bang dat ik geen goede relatie met de therapeut zal hebben 

– Ik zal de therapeut te veel persoonlijke informatie moeten geven



Analyse vragenlijst

Barrière indien geantwoord:

4 – enigszins mee eens

5 – volledig mee eens

Interne consistentie: 0,83 (= laagste Cronbach ⍺)



Methode van onderzoek – wat is verder meegenomen 
in dit onderzoek?

• Kenmerken van kinderen/adolescenten: leeftijd, 
geslacht, etniciteit, psychosociale problemen 
(Strenghts and Difficulties Questionnaire; SDQ) en 
eerder zorggebruik voor psychosociale problemen 
(in de afgelopen zes maanden; Vragenlijst 
intensieve jeugdzorg: zorggebruik en 
productieverlies).

• Gezinskenmerken: opleidingsniveau ouders en 
gezinssamenstelling (tweeoudergezin of anders).



Kenmerken onderzoeksgroep



Resultaten - verwachte barrières



Verbanden tussen kind- en gezinskenmerken en 
verwachte barrières

• Veel kind- en gezinskenmerken verbonden 
met verwachte barrières; met name ouders 
met een laag opleidingsniveau en hun 
adolescenten verwachtten barrières. 



Conclusie
• Het merendeel van ouders en van adolescenten 

verwacht barrières bij het zoeken en gebruiken van 
zorg;

• Adolescenten verwachten meer barrières dan 
ouders;

• Meest vaak genoemde verwachte barrière betreft 
‘ervaren relevantie van behandeling’, ‘relatie met de 
therapeut’ en ‘behandelingseisen en problemen’;

• Met name laag opleidingsniveau verbonden met 
verwachte barrières.



Implicaties

• In kaart brengen van verwachte barrières in 

intakegesprek?



Welke lessen zijn er voor het werken met 
GIZ?

- Meenemen van verwachte barrières in GIZ?
- Op welke manier?  
- Haalbaarheid?



Dank u voor uw aandacht

Meer informatie proefschrift: 

d.e.m.c.jansen@umcg.nl

Informatie C4Youth:

https://c4youth.nl

mailto:d.e.m.c.jansen@umcg.nl
https://c4youth.nl/


W o r k s h o p s

Workshop Locatie

Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 1.05

Digitale GIZ 1.07

GIZ voor de Kraamzorg 1.35



13.00 uur lunch


