
UNIFORM TRIAGEPROTOCOL

EEN UNIFORM TRIAGEPROTOCOL  
VOOR HET SIGNALEREN VAN RISICO’S 
DOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Een uniform triageprotocol is ontwikkeld voor het signaleren van basis-
schoolkinderen met ontwikkelings-of gezondheidsrisico’s door de 
Jeugdgezondheids zorg (JGZ). Dit protocol is op systematische wijze 
samen met de JGZ-praktijk en op basis van JGZ-richtlijnen, literatuur  
en praktijkkennis tot stand gekomen. De studie naar de kwaliteit van 
signalering en tevredenheid van dit protocol laat zien dat:
– Het uniform triageprotocol een goed onderscheid kan maken tussen 

kinderen met en zonder ontwikkelings- of gezondheidsrisico’s.
– JGZ professionals en ouders tevreden zijn over het gebruik van het 

uniform triageprotocol.

NOODZAAK UNIFORM 
TRIAGEPROTOCOL 
Een groot aantal organisaties in de JGZ 
maakt gebruik van een triagewerkwijze.  
In het triagemodel worden niet alle 
kinderen bij de jeugdarts of -verpleeg-
kundige uitgenodigd maar enkel de 
kinderen bij wie een mogelijk ontwikke-

lings- of gezondheidsrisico wordt 
 vermoed. Deze manier van werken is 
veelbelovend, maar is nog niet volledig 
onderbouwd en geüniformeerd. Iedere 
JGZ-organisatie bepaalt nu met eigen 
protocollen wanneer een kind in aan-
merking komt om uitgenodigd te worden. 
Het doel van de huidige studie is het 

verbeteren van de signalering van 
gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s bij 
basisschoolleerlingen door een uniform 
triageprotocol te ontwikkelen en deze te 
onderzoeken op de kwaliteit van 
 signalering en tevredenheid bij ouders en 
JGZ-professionals. 

ONTWIKKELING UNIFORM 
TRIAGEPROTOCOL
Op systematische wijze is een uniform 
triageprotocol ontwikkeld met behulp  
van een expertgroep bestaande o.a.  
uit deskundigen uit de JGZ-praktijk.  
De beslisregels in het triageprotocol zijn 
tot stand gekomen op basis van JGZ-
richtlijnen, wetenschappelijk literatuur  
en praktijkervaringen. 
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De beslisregels in het protocol zijn 
gebaseerd op gegevens van 4 bronnen:
1)  screeningen door de dokters-

assistente (o.a. lengte/gewicht),
2)  gerapporteerde problemen door 

ouders met behulp van een gezond-
heidsvragenlijst (inclusief de 
Strengths and Difficulties 
Questionnaire, SDQ),

3)  digitale dossierinformatie en 
4)  zorgen van de leerkracht. 

Het protocol omvat 25 gezondheids-
thema’s (zie kader). De precieze werk-
wijze en overwegingen bij het ontwikkelen 
van het uniform triageprotocol staan 
beschreven in een uitgebreid achter - 
gronddocument. 

ONDERZOEK NAAR KWALITEIT VAN 
SIGNALERING UNIFORM 
TRIAGEPROTOCOL
Tijdens de 2 contactmomenten voor 
basisschoolkinderen (groep 2 en 7)  
zijn gegevens verzameld bij 4 JGZ-
organisaties. Om een vergelijking te 
maken tussen de huidige gehanteerde 
protocollen en het uniform triageprotocol 
is gebruik gemaakt van twee metingen:
 
1)  Bij de eerste meting zijn de testeigen-

schappen van de huidige triageproto-
collen getoetst bij 2 organisaties met 
een triagewerkwijze waarbij kinderen 
uitgenodigd werden op basis van hun 
eigen protocol. Er zijn gegevens van 
235 kinderen verzameld. 

2)  Bij de tweede meting zijn de test-
eigenschappen van het uniform 
triageprotocol getoetst bij 2 JGZ-
organisaties met een reguliere 
werkwijze waarbij alle kinderen 
worden uitgenodigd voor een onder-
zoek door de jeugdverpleegkundige of 
jeugdarts. De onderzoekers van TNO 
pasten het uniform triageprotocol 
achteraf toe op de verzamelde 

gegevens (de professionals hadden 
geen inzage in het uniform triagepro-
tocol). Er zijn gegevens van 459 
kinderen verzameld.

Bij beide metingen is gebruik gemaakt 
van gerapporteerde problemen bij het 
kind door ouders op de vragenlijsten en 
informatie uit het digitale dossier 
(DD-JGZ). Na elk contactmoment 
registreerde de JGZ-professional of ze 
een bevinding bij het kind geconstateerd 
hadden en welke vervolgactie ze hadden 
ingezet (nabellen, onderzoek op indicatie 
of externe verwijzing). De testeigenschap-
pen van het uniform triageprotocol 
(sensitiviteit, specificiteit, en positief 
voorspellende waarde) zijn bepaald aan 
de hand van de volgende twee criteria: 
bevindingen geconstateerd door de JGZ 
professional en ingezette vervolgacties. 
Bij de huidige triageprotocollen kan 
alleen de positief voorspellende waarde 
worden vastgesteld, omdat in de 
triagewerkwijze alleen de risicokinderen 

uitgenodigd worden bij de jeugdverpleeg-
kundige en/of jeugdarts, en er niets 
gezegd kan worden of er bijvoorbeeld 
kinderen gemist zijn. 

Resultaten: kwaliteit van signalering
Bij 66% van alle basisschoolleerlingen is 
volgens het uniform triageprotocol één of 
meerdere vervolgacties nodig, zoals een 
uitnodiging voor een vervolgonderzoek 
(60%), telefonisch contact (6%), externe 
verwijzing (6%) of een 2e audiometrietest 
(18%). Het percentage kinderen dat 
uitgenodigd wordt voor een vervolgonder-
zoek daalt van 60% naar een acceptabele 
46% als bij de beslisregels met betrek-
king tot overgewicht (BMI obesitas i.p.v. 
overgewicht) en de SDQ strengere 
normen worden toegepast. 

De resultaten laten zien dat het uniform 
triageprotocol een goed onderscheid kan 
maken tussen kinderen met en zonder 
risico’s (zie tabel).  
Het percentage kinderen dat terecht 
gesignaleerd wordt door het uniform 
triageprotocol (sensitiviteit) en terecht 
niet gesignaleerd wordt (specificiteit) is 
73% en 62% respectievelijk voor het 
criterium bevindingen en 91% en 45% 
respectievelijk voor het criterium 
vervolgacties.

De lagere specificiteit (45%) en positief 
voorspellende waarde (41%) bij het 
criterium vervolgactie is logischerwijs te 
verklaren doordat bij een positieve test 
uitslag van het protocol (risicokind) niet 
altijd een vervolgacties zoals extra onder-
zoek op indicatie of verwijzing nodig is. 

25 Gezondheidsthema’s binnen het uniform triage-protocol
Lengte Last van ingrijpende gebeurtenissen
Gewicht School (zorgen/vragen)
Visus Voeding
Oren Slapen
Psychosociaal – inclusief SDQ Vrijetijdsbesteding
Gezondheidsklachten Puberteit/seksuele ontwikkeling
Schoolverzuim Mondgezondheid
Ongeval (vermoeden kindermishandeling) Zwemvaardigheid
Zindelijkheid urine en ontlasting Behandeling bij huisarts of specialist
Ervaren opvoeding Armoede
Spreken/praten en/of taal Verstandelijke beperking ouders en/of kind
Motoriek/bewegen Asielzoekerskind
Vaccinaties
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Pilot tevredenheid uniform 
triageprotocol
Met behulp van een pilot onderzoek is 
het uniform triageprotocol geïmplemen-
teerd in twee organisaties met een 
triagewerkwijze. De tevredenheid met het 
uniform triageprotocol is in deze pilot 
onderzocht bij JGZ-professionals en 
ouders; 8 professionals zijn geïnterviewd 
en de antwoorden van 253 ouders op  
een vragenlijst zijn geanalyseerd. 

De resultaten tonen aan dat de  
professionals tevreden zijn met het 
uniform triage protocol en de bijbeho-
rende gezondheidsvragenlijst. Ze geven 
aan dat de beslisregels in het protocol 
helder en overzichtelijk zijn. Ook vinden 
ze dat de uitslag van het protocol aardig 
overeenkomt met de eigen klinische blik. 
Er zijn aanbevelingen gegeven voor 
enkele aanpassingen aan het protocol en 
de gezondheidsvragenlijst. Tijdens de 
pilot kwamen wat implementatieproble-
men naar voren waarmee bij de imple-
mentatie in de JGZ praktijk rekening 
gehouden moet worden. 

Ook ouders zijn zeer tevreden. Ze hebben 
de gezondheidsvragenlijst, de gezond-
heidscheck op school en de ouderbrief 
zeer positief beoordeeld met behulp van 
9 stellingen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Deze studie geeft aanwijzingen  
dat implementatie van dit uniform 
triageprotocol de kwaliteit van 
signalering van de JGZ in een 
triagewerkwijze kan verbeteren.  
Om optimaal gebruik te stimuleren  
is de gezondheidsvragenlijst voor 
ouders geschikt gemaakt op B1 
taalniveau. 

Een kanttekening bij dit onderzoek is  
dat de testeigenschappen van het 
triageprotocol zijn vastgesteld in  
een optimale implementatiesetting. 
De JGZ-professionals hadden geen 
inzage in het protocol aangezien de 
onderzoekers het protocol achteraf 
hebben toegepast op de beschikbare 
gegevens. Toekomstig onderzoek is 
nodig om te bepalen wat de testei-
genschappen van dit triageprotocol 
zijn na daadwerkelijke implementatie 
in de dagelijkse JGZ praktijk. De 
ervaringen tijdens de pilot lieten zien 
dat het van belang is om de imple-
mentatie goed te begeleiden en te 
monitoren. Ook is het van belang om 
te kijken waar dit protocol ingebed 
kan worden in de digitale systemen 
om de JGZ-professionals te facilite-
ren. Het uniform triageprotocol is 
een levend document en dient 
regelmatig herzien te worden, o.a. 
vanwege het verschijnen van nieuwe 
JGZ-richtlijnen.

MEER INFORMATIE
Meer gedetailleerde informatie is te 
vinden in het achtergronddocument ‘Een 
uniform triageprotocol voor het signaleren 
van ontwikkelings- of gezondheidsrisico’s 
bij basis schoolkinderen door de 
Jeugdgezondheidszorg’. 

SAMENWERKENDE PARTNERS EN 
SUBSIDIEGEVER. 
Een groot aantal JGZ-organisaties en 
branche organisaties hebben deelgeno-
men aan dit project, o.a., Centrum Jeugd 
en Gezin Den Haag, Consortium Rivas/
Careyn, GGD Twente, GGD Hart voor 
Brabant, Veiligheids- en Gezondheids-
regio Gelderland-Midden (VGGM), GGD 
GHOR en NCJ. ZonMw heeft de huidige 
studie gefinancierd (projectnummer 
736200007).
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Testeigenschappen van het huidige (meting 1) en uniform (meting 2) triageprotocol
Eerste meting: 
Huidige triage - 

protocollen

Tweede meting: 
Uniform triage- 

protocol
Criterium: Bevindingen JGZ

Sensitiviteit - 0,73
Specificiteit - 0,62
Positief voorspellende waarde 0,73 0,88

Criterium: Vervolgactie JGZ*
Sensitiviteit - 0,91
Specificiteit - 0,45
Positief voorspellende waarde 0,29 0,41

Sensitiviteit, percentage kinderen terecht gesignaleerd door het triageprotocol.

Specificiteit, percentage kinderen terecht NIET gesignaleerd door het triageprotocol.

Positief voorspellende waarde, percentage kinderen met een positieve testuitslag dat ook daadwerkelijk 

volgens de jeugdarts/jeugdverpleegkundige een probleem heeft.

* vervolgactie JGZ: n.a.v. het contactmoment nabellen, onderzoek op indicatie of externe verwijzing.
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