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RICHTLIJNEN
Belangrijke basis voor de hulpverlening door de zorg voor de jeugd

https://vimeo.com/147612642

https://vimeo.com/147612642


Fleuren et al., 2015 

Gebruik Richtlijnen
ECHTER…

Fleuren et al., 2009



OORZAKEN

Knelpunten

Groot aantal, regelmatig geactualiseerd

Inconsistentie in opbouw

Te theoretisch, niet goed toepasbaar

Diversiteit in type professionals (m.n. in jeugdhulp en -bescherming)

Gebrek aan standaard voor uniforme registratie in digitaal dossier

Wensen professionals

Inzicht hoe doorlopen stroomdiagrammen en samenhang richtlijnen

Handelen naar eigen professioneel inzicht en beargumenteerd afwijken

Voor cliënten: herkenbaar, begrijpelijk, eigen inbreng en SMART adviezen 

Status kind binnen richtlijn(en) in dossier

Feedback op richtlijnen (inhoud, werkbaarheid)



DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS)

Geautomatiseerde (Big) dataverzameling en -analyse en oplevering van informatierapporten voor 

probleem oplossen en besluitvorming

Knowledge-based: regels, voorschriften en verbinding van gegevens ("als-dan"-regels)

Non-knowledge-based: kunstmatige intelligentie/machine learning van ervaringen uit het verleden 

en/of het detecteren van patronen uit gegevens

Enkele bekende voordelen

Tijds-/kostenefficiëntie

Begrip van (klinische) situatie

Nauwkeurige/volledige analyses

Ad hoc handelen

Educatie van gebruiker

Effective beslissingen

ModelbaseDatabase

Interface
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DSS voor professionals in de zorg voor de jeugd in contact met cliënten

Database in digitaal dossier: data aanwezig of extra uitgevraagd via Interface

Modelbase op basis van richtlijnen zorg voor de jeugd (initieel knowledge-based)

Middels een datavraag en -antwoord proces

Adviezen en/of andere uitkomsten

Modelbase obv

richtlijnen

Database: 

digitaal dossier

1. Data-vraag

2. Data-antwoord

3. Advies

Interface voor 

professional

Dataregistratie Advies/verzoek aanvullende data
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Effectievere implementatie en gebruik van richtlijnen in de zorg voor de jeugd

Uniformer en efficiënter gebruik richtlijnen

Behoud van ruimte voor eigen professionele inzichten

0-2 jaar

Leeftijd kind

3-10 jaar 10+ jaar

• Geboorte-

gewicht

• Lengte

• Gewicht 

Hoofdomtrek

• Lengte

• Gewicht

• Lengte

• Gewicht

• Puberteits-

kenmerken

Advies Advies Advies

Commentaar professional: 

Vanwege onregelmatigheden 

in de groeiontwikkeling, toch 

doorverwezen



Beheerdienst voor richtlijnontwikkelaars

Data-uitwisseling

Via beveiligde verbinding

Meer uitwisselen: minder registreren

Digitaal Dossier blijft ‘eigenaar’ van data

Eis: één taal (ontologie), basis op orde

SLIMME RICHTLIJNMODULE



VAN TECHNIEK NAAR TOEPASSING

I-JGZ

HEALTH DEAL I-JGZ



NOG EEN VOORBEELD

I-JGZ



VAN SYSTEEM FACILITEERT REGISTRATIE…



…NAAR SYSTEEM IS GESPREKSPARTNER



TOT SLOT

Technologische innovaties, zoals Slimme richtlijnen, steeds grotere rol in zorg voor de jeugd

Gebruiksvriendelijker

Slimmer via machine learning

(Big) data betekenisvoller (mits basis op orde)

Maar hoe zorgen we dat het echt bijdraagt aan vakmanschap?

Innovatie 

Automatiseringsproblemen: out-of-the-loop, over-registratie, traag systeem

Validiteit systeem (model): toets en beheer

Gebruiker: Oog voor de cliënt/gezamenlijke besluitvorming

Organisatie: Wisselwerking werkproces en systeem
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