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Doel: meer kinderen een goede start

Drie actielijnen

Voor - Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap

- Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen voor in kwetsbare 
gezinnen

Tijdens - Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders

- Meer aanstaande kwetsbare ouders krijger eerder de juiste hulp

Na - Meer kwetsbare ouders zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding

- Minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst



Doelstelling RIVM monitor

Overall: inzicht in de invoering en effecten van KS 

Werkzaamheden: 
1. het ontwikkelen van een indicatorenset Kansrijke 

Start
2. het jaarlijks ‘duiden’ van de jaarlijkse rapportage 

van de indicatorenset
3. Procesevaluatie
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Kernindicatorenset Kansrijke Start 
(N=15)



Virtueel geboortecohort (II) 
2000-2018 (N=3M)

JGZ



Dataverzameling (november 2019)
• Declaratie van Vektis 

– Jaren: 2011 – 2018Q2
– Gegevens moeder, kind, zwangerschap
– Inhoud: totale zorguitgaven per sector, geboortezorg declaraties naar 8 deelprestaties, 

declaratieniveau, vsv-id

• Perined gegevens
– Jaren: 2008-2018 
– Gegevens moeder, kind, zwangerschap
– Kwaliteitsgegevens waaronder AIO-5, geboortegewicht, vroeggeboorte, ook vsv-id
 Individuele koppelsleutel (geboortedatum moeder, geboortedatum kind, geslacht kind, PC4 
moeder)

• CBS 
– Jaren: verschillend
– huishoudsamenstelling, inkomen, buurt, etniciteit, schuldsanering (J/N), wanbetaler 

(J/N),  opleiding, uitkering, werkstatus, 
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Gezond en Gelukkig Den Haag

• Regionaal samenwerkingsverband van alle
actoren in de regio

• Missie GGDH: Triple Aim met focus op drie
populaties: 
– Kwetsbare ouderen
– Personen met hart- en vaatziekten
– Personen met psyschosociale problematiek

• Momenteel geen inzicht in ‘population needs 
assessment’

• Uitgangspunt bij GGDH: data uitwisselen



Data verzameling, koppeling en dataflow



% inwoners met langdurige aandoeningen (2016) 
per wijk in Den Haag

Source:
www.rivm.nl



Dashboard en aanbevelingen per wijk



Samenvattend

• Beleidsevaluaties zullen in toenemende mate 
gebruik gaan maken van virtuele gelinkte
cohorten

• Nut van observationele data om causale effecten
aan te tonen moet nog blijken

• Data is geen kennis: tijd nodig om door te
ontwikkelen
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Dank voor uw aandacht!

M:+31646312583
E: jeroen.struijs@rivm.nl of j.n.struijs@lumc.nl


