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Hoe gebruik je het Dashboard Lokale 

Indicatoren Kansrijke Start in de lokale 

setting?'



2
Indicatorenset Lokale Monitor KS| 27 januari 2022

1. Opening 
2. Doe de juiste dingen en doe ze goed
3. Korte pauze
4. Dashboard Lokale Indicatoren via 
5. Praktijkvoorbeeld: Zuid-Limburg
6. Praktijkvoorbeeld: Utrecht
7. Afsluiting



Informatiemanagement in het kader van 
veranderopgaven

Doe de goede dingen en doe ze goed

• Wie ben ik en waarom kom ik jullie iets vertellen?
• Wat is informatiemanagement?
• Fasen van project / programmamanagement
• Doe de goede dingen

• Wanneer maak je een populatieanalyse?
• Waarom doe je een probleemanalyse?

• En doe ze goed
• Meetplan, monitoren en evalueren

Datum en tijd
Sprekers

14-4-2022
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Wie ben ik en waarom 
kom ik jullie iets 
vertellen?



Werkgebied



Hier een regel evt?

Om de zorg gezond, betaalbaar en 
toekomstbestendig te houden
móeten we het anders doen.

Waarom moeten we het anders doen? 
Aanleiding voor transformatie!

toename
leeftijdsverwachting

toename
complexiteit zorgvraag

toename kosten personeel raakt 
schaars



Het implementatiemodel van Triple Aim 
is populatiegerichte werkwijze, in het 
Engels ‘Population Health Management’

Hierbij wordt de gezondheid van een 
populatie proactief beïnvloedt door de 
organisatie van een samenhangend 
aanbod aan interventies die aansluiten 
aan bij de wensen en behoeften van de 
doelgroep.

Werkwijze



Populatiegericht werken is een integrale werkwijze die 
expertise op verschillende onderwerpen vereist. 

Producten en diensten

Goed bestuur
Informatie-
management

Digitale zorg Burgerparticipatie
Duurzame 
financiering
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Wat is 
informatiemanagement?



Wat doen ‘we’ in de regio met data en informatie?

• Als we de gezondheid van mensen willen bevorderen zonder dat de kosten 
toenemen en zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt.. (Triple Aim)

• Vragen aan jullie:
• Wie zijn ‘we’?

• Wat is data en informatie?

• Waar komt het vandaan?

• Waarom willen we iets met data en informatie?

21-4-2022 10



We… De ‘Stakeholders’

Over de domeinen heen: Zorg, welzijn, onderwijs, werkgevers…..

21-4-2022 11



Wat is data en informatie?

Grofweg een driedeling

• ‘Harde data’

• Informatie uit mensen

• Informatie uit literatuur
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Waar komt het vandaan

• Registraties van zorgverleners

• Registraties van partijen

• Uit bevragen van mensen: interviews, enquêtes

• Beleidsstukken, visiestukken, jaarplannen

• Wetenschappelijke literatuur

• ….
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Grofweg…
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Informatiemanagement…

21-4-2022 15

“IM  is het proces dat moet worden doorlopen om vanuit 
verschillende bronnen (personen, datasets en literatuur) 
de benodigde kennis te destilleren zodat de benodigde 
bewuste keuzes kunnen worden gemaakt ten behoeve 
van de fasen die elk project of programma doorloopt.”
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Fasen van project- / 
programmamanagement 
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De rol van Informatiemanagement

• Fase 1: Populatieanalyse: inventariseren relevante ideeën en aanleidingen →
selectie van problemen

• Fase 2: Probleemanalyse: op zoek naar gevolgen en oorzaken → selectie van 
interventies → (meet)plan

• Fase 3: Meten, monitoren en evalueren van uitvoering 

21-4-2022 18
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Doe de goede dingen: 
populatieanalyse



Terug naar de kern: wat is het probleem?

21-4-2022 20



Vaak gebruikte opbouw van een populatieanalyse

Openbare data

(informatie uit mensen, literatuur)

Verdiepende analyses

(vaak besloten data)

21-4-2022 21

Problemen, globale populatie

Risicogroepen onderscheiden

Probleemanalyse onderbouwen 
(overlap met stap probleemanalyse)



Bewuste keuzes maken

Hoe maak je keuzes?

• De mate van invloed die je hebt op (de oorzaak van) een probleem 

• De termijn waarop je (de oorzaak van) een probleem kunt aanpakken 

• Het gemak waarmee je (de oorzaak van) een probleem kunt oplossen 
(laaghangend fruit)  

• Of en de mate waarin een interventie potentieel dan wel bewezen bijdraagt aan 
de Triple / Quadruple Aim-doelstellingen 

• Het draagvlak en/of de energie dat er is om (de oorzaak van) een probleem aan 
te pakken / een interventie te implementeren  

• …..

21-4-2022 22
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Doe de goede dingen: 
probleemanalyse



Uitdiepen van het probleem

• Uitkomst populatieanalyse: Belangrijkste problemen zijn gedestilleerd

• Nu: keuzes maken voor interventies die bijdragen aan oplossing → HOE?

• Probleemanalyse: beantwoorden van vragen
• Wat zijn de oorzaken van het probleem? 
• Wat zijn volgens de stakeholders gevolgen van het probleem voor (weten jullie nog?)

• de kosten van de zorg

• de kwaliteit van de zorg

• de (ervaren) gezondheid van de populatie en 

• de werksatisfactie van de verschillende stakeholders?

• Doe dit bij verschillende stakeholders? (weten jullie nog?)

• Let op de verschillende posities
• de eigen persoon  
• de eigen organisatie  

• de klant van de eigen organisatie  

• de andere betrokken organisatie(s) 
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Probleemanalyse schematisch weergegeven

21-4-2022 25

Hoe komt dat?

Waarom is dat 
een probleem?

Triple Aim
suboptimaal

…

…- org is z
suboptimaal

…

…

…

…

…

…

…

…

…



Ook hier weer: Bewuste keuzes maken

• Afhankelijk van positie en invalshoek zul je komen tot verschillende analyses 
van je probleem. 

• Overeenkomsten en verschillen analyseren en bespreken

• Doel is om uiteindelijk te komen tot één probleemanalyse

• Keuzes welke (oorzaken van) problemen je gaat aanpakken

• Hoe maak je deze keuzes? → Pragmatisch of onderbouwen met data
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Bewuste keuzes maken, en dan?

Zodra deze keuzes gemaakt zijn beantwoord je de volgende vragen: 

• Wie moet wat doen om het probleem en de onderliggende oorzaken aan te 
pakken? 

• Welke activiteiten en projecten kun je daar voor inzetten? 

• → ingredienten voor regioplan!
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De keuze is gemaakt…

• Wie moet wat doen om 
het probleem en de 
onderliggende oorzaken 
aan te pakken? 

• Welke (evidence-based) 
interventies kun je daar 
voor inzetten? 

21-4-2022 28

Hoe komt dat?

Waarom is dat 
een probleem?

Triple Aim
suboptimaal

…

…- org is z
suboptimaal

…

…

…

…

…

…

…

…

…



Anekdote: de casus van de spoedeisende hulp

Ik vertel ‘uit eigen werk’…
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Probleemvaststelling

Samenwerking 
SEH/HAP 

verbeteren

Zodat onderling 
vertrouwen wordt 

vergroot

Zodat professionals 
meer 

doorverwijzen

Zodat de SEH en 
HAP minder druk 

zijn

Zodat PT juiste 
spoedzorg krijgt op 

de juiste plek



Probleemanalyse

Patiënt niet de 
juiste spoedzorg

HAP overbelast

…

…

SEH overbelast

Zorgzwaarte 
hoog

Veel patiënten

Patiënten op 
juiste plek

Patiënten niet 
op juiste plek

Hoort op HAP

Hoort bij HA

Hoort thuis

Weinig 
personeel

Lage 
productiviteit

…

…

…



Kiezen van interventie

Patiënt niet de 
juiste spoedzorg

SEH overbelast

Zorgzwaarte 
hoog

Veel patiënten

Patiënten op 
juiste plek

Patiënten niet 
op juiste plek

Hoort op HAP

Hoort bij HA

Hoort thuis

Weinig 
personeel

Lage 
productiviteit

…

…

…
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En doe ze goed: 
meetplan, monitoren en 
evalueren



Proces bij Monitoring en evaluatie

Draagvlak Conceptueel model
Operationalisering

naar data
Dataverwerking

Monitoring en 
evaluatie



Monitoren en evalueren, even kort…

• Meetplan vanuit doelen

• Operationaliseren naar data

• Verwerken van data
• Verzamelen

• Prepareren 

• Analyseren 

• Visualiseren

• Communiceren 

21-4-2022 35

Hoe komt dat?

Waarom is dat 
een probleem?

Triple Aim
suboptimaal

…

…- org is z
suboptimaal

…

…

…

…

…

…

…

…

…



Doelenboom

Patiënt wél de 
juiste spoedzorg

Lagere werkdruk 
SEH

Zorgzwaarte 
hoog

Minder 
patiënten op 

SEH

Patiënten op 
juiste plek

Minder 
patiënten op 
onjuiste plek

HAP-patiënten 
bij HAP

Hoort bij HA

Hoort thuis

Weinig 
personeel

Lage 
productiviteit

…

…

…



Meetplan

Patiënt wél de 
juiste spoedzorg

Lagere werkdruk 
SEH

Zorgzwaarte 
hoog

Minder 
patiënten op 

SEH

Patiënten op 
juiste plek

Minder 
patiënten op 
onjuiste plek

HAP-patiënten 
bij HAP

Hoort bij HA

Hoort thuis

Weinig 
personeel

Lage 
productiviteit

…

…

…

Enquête 
ervaren 

werkdruk

#PT op SEH

#PT op SEH met HAP-
ICPC

#PT op SEH met non-
SEH-ICPC



Operationalisering naar data

Indicator Definitie Bronhouder Type data

Ervaren werkdruk … SEH Enquête

Aantal patiënten … SEH Registratie

Verwachte tijd/PT … SEH Registratie

Aantal FTE prof’s … SEH Registratie

Benodigde tijd/PT … SEH Registratie



Dataverwerking

Verzameling Preparatie Analyse Visualisatie Communicatie



Hier een regel evt?

Bedankt voor uw aandacht

Kijk voor meer informatie op onze website of social media via

www.proscoop.nl LinkedIn Twitter

Vragen?
Neem dan contact op met:

Jantien Heideman 06 16044179 jantien.heideman@proscoop.nl

http://www.proscoop.nl/
https://www.linkedin.com/company/proscoop/
https://twitter.com/ros_proscoop
http://www.proscoop.nl/
https://www.linkedin.com/company/proscoop/
https://twitter.com/ros_proscoop
mailto:jantien.heideman@proscoop.nl
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Basisset Indicatoren

42



Basisset Indicatoren: gevuld met beschikbare data
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Themasessie "Gebruik Dashboard Lokale Indicatoren Kansrijke Start“
Donderdag 14 april 2022

Toepassing dashboard met 
indicatoren in de praktijk

Mandy Leurs-Stijnen – onderzoeker, GGD Zuid Limburg
Rowan Drittij – projectleider Kansrijke Start Parkstad
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Inhoud

• Mogelijkheden voor het bespreken van een dashboard met 
gezondheidsindicatoren met gemeenten

• Praktisch voorbeeld ‘lerend evalueren’ binnen lokale coalitie Kansrijke 
Start Landgraaf



Dashboard: hoe te gebruiken?

• Sturen van beleid: schetsen van de uitgangssituatie / 
nulmeting → bijv. als basis voor het starten van een 
nieuwe aanpak/interventie
• Wat gaat goed en wat kan nog beter?
• Inzicht krijgen in doelgroepen met (on)gunstige 

(gezondheids)uitkomsten
• Inzicht krijgen in de gebieden met (on)gunstige 

(gezondheids)uitkomsten

• Evalueren van beleid: bijv. om vragen te 
beantwoorden zoals ‘Wat zijn de effecten van 
inzetten op Kansrijke Start op de gezondheids-
uitkomsten voor, tijdens en na de zwangerschap?’













Wijkprofiel



Rondje langs gemeenten: duiding

Bij voorkeur met beleidsmedewerkers van verschillende 
domeinen om integraal te kijken naar de cijfers.

Vragen om te stellen aan gemeente:
• Wat valt er op in de cijfers, in positieve en negatieve zin?
• Is het geschetste beeld herkenbaar?

Vooraf sturen van link naar dashboard is vaak niet 
voldoende. Gemeente wil ook van GGD horen wat opvalt. 
Belangrijkste resultaten opnemen in een korte presentatie 
of samenvatting op 1 A4.



Rondje langs gemeenten: duiding

Vragen die gemeenten aan GGD stellen:
• Welke buurten/wijken springen eruit?
• Welke specifieke doelgroepen doen het beter/slechter?
• Wat zijn verklaringen voor cijfers/trends?
• Hoe zijn de cijfers tot stand gekomen?

Timing bepaalt of er iets wordt gedaan met de cijfers!
• Weten wanneer gemeenten bezig zijn met het vormen van nieuw beleid
• Weten welke thema’s spelen in de gemeente en daar op inspelen met cijfers



Dashboard – vergroten bekendheid en gebruik

• Bij lancering en bij update cijfers: inzet communicatie (o.a. sociale media, 
website, nieuwsbrief, persbericht)

• Op regionaal niveau: 
• Organiseer een sessie voor beleidsmedewerkers, raadsleden, of 

professionals en presenteer de nieuwste cijfers aan de hand van het 
dashboard

• Organiseer een (online) gebruikerstraining

• Op lokaal niveau: rondje langs gemeenten en vertaal dashboard naar wat opvalt 
voor gemeente



Dashboard als hulpmiddel voor de ‘lerende organisatie’

Kwaliteitscirkel van Deming



Voorbeeld uit de praktijk – lokale coalitie KS Landgraaf



Route signaleren-verkennen- steun op maat coalitie Landgraaf

• Eind 2021 besluit coalitie te gaan werken met de route signaleren- verkennen- steun op maat 1.0.

• Afspraken gemaakt rondom signaleren→ brede digitale intake anamnese vragenlijst door verloskundigen en 
inzet van het brede gesprek o.b.v. Positieve Gezondheid.

• Afspraken gemaakt rondom verkenning→ (prenataal) huisbezoek JGZ of knooppunt Kansrijke Start.

• Afspraken gemaakt rondom doorgeleiding naar steun op maat→ via JGZ of knooppunt.

• Nu begin 2022 korte evaluatie middels Survey Monkey enquête onder coalitiepartners. Resultaten uit de enquête 
dienen als middel om in gesprek te gaan met de coalitie over het gebruik van de route en eventuele knelpunten.



Kwetsbare 
gezinnen 
tegengekomen

PNHB 
overwogen

PNHB ingezet Knooppunt KS 
overwogen

Knooppunt KS 
ingezet

Aanmelding 
PNHB of 
knooppunt 
door collega’s

Collega’s zijn 
op de hoogte 
van 
mogelijkheid 
tot PNHB/ 
Knooppunt

- Totaal 53 
keer

(Voor 2 
respondenten 
n.v.t.)

49% (26) 38% (20) 17% (9) 9% (5) 30% 90%

Overleg 
zwangere in 
kwetsbare 
situatie: 20-30

4-5 1 2 0



Signaleren – verkennen – steun op maat

Wat valt op?

• Iedereen komt gezinnen in een kwetsbare situatie tegen

• Voor alle gezinnen werd ofwel een PNHB of knooppunt overwogen

• Voor maar 50% wordt daadwerkelijk een PNHB of Knooppunt ingezet

• Een prenataal huisbezoek werd meer ingezet dan een knooppunt

• Voor de gezinnen waarvoor een knooppunt werd aangevraagd werd in de meeste gevallen geen PNHB aangevraagd

• Meeste coalitieleden hebben collega’s op de hoogte gebracht



( Mogelijke) knelpunten in de route?

➢ Van wie verwachten we de meeste aanmeldingen voor het knooppunt?
- zijn diegenen zich bewust van hun rol?
- zijn de collega’s en de achterban dat ook?

➢ Van wie verwachten we de meeste aanmeldingen voor het PNHB?
- zijn diegenen zich bewust van hun rol?
- zijn de collega’s en de achterban dat ook?

➢ Wat zijn barrières voor inzetten van:
- een prenataal huisbezoek JGZ/ extra huisbezoek van de JGZ?
- het aanmelden voor het knooppunt?



Voorbeeld uit de praktijk – lokale coalitie KS Landgraaf

Kwaliteitscirkel van Deming

Samenvattend:

PLAN: inrichten van een multidisciplinair overleg tussen professionals 
betrokken bij fase Kansrijke Start (‘Knooppunten Kansrijke Start’)

DO: implementeren Knooppunt → professionals gereed voor 
casuïstiekbespreking

CHECK: instroom casussen blijft achter, hoe kan dat? Aanleiding voor 
onderzoek onder partners lokale coalitie

ACT: bespreken bevindingen uit onderzoek met lokale coalitiepartners; 
wat leren we hieruit en wat kan er anders/beter? → basis voor nieuwe 
plannen om Knooppunt Kansrijke Start te verbeteren



Vragen?

Mandy.Leurs@ggdzl.nl

r.drittij@heerlen.nl

Neem ook eens een kijkje op: 

www.trendbreukzuidlimburg.nl

Afsluiting

mailto:Mandy.Leurs@ggdzl.nl
mailto:r.drittij@heerlen.nl
http://www.trendbreukzuidlimburg.nl/


Eerste 1000 dagen in Utrecht

Jacko de With
Hülya Karahisarli

Monitor Kansrijke Start
14-04-2022



Hoe werken we in Utrecht?

• GGD taken voor een deel bij de gemeente (o.a. 

epidemiologen, maar ook de JGZ).

• Epidemiologen werkzaam op stadsniveau: ontsluiten, 

verzamelen en visualiseren van data.

• Sinds 2014 Gezondheidsexperts op wijkniveau en 

gekoppeld aan speerpunten van Volksgezondheidsbeleid.

• Vertaling van data naar beleid en praktijk



Speciale uitgave eind 2021



Speerpunten en ontwikkelingen komen samen

Speerpunt van aanpak Kansrijke Start

Een infrastructuur hebben om op wijk, stad en regionaal 

niveau samen te werken 

Ontwikkelingen in eerstelijnsorganisatie in Utrecht

Wijkdata-Wijkdoen. Een van de thema’s daarbinnen is jeugd

Monitoring en evaluatie

Data duiden en ophalen van signalen/ontwikkelingen voor 

herijken aanpak



Hoe pakken we dat aan?

• Werken in een duo: directe link met de geboortezorgnetwerken 

in de wijken: procesrol (Hülya) en inhoudelijke rol (Jacko)

• Presentatie tijdens een reguliere bijeenkomst van het 

wijknetwerk.

• Toegespitst op de wijk en, waar mogelijk, de buurten

• Data als middel; om te komen tot een goed gesprek over wat er 

speelt

• Van data → kennis



Wat levert het op?

Voor de deelnemers aan het wijknetwerk:

• Overstijgende inzichten en ontwikkelingen

• Bewustwording van belang registratie (JGZ)

• Onderbouwing voor het stellen van doelen/opgaven binnen het 
netwerk

Voor de stedelijke aanpak:

• Naast data ook kwalitatieve informatie over wat er speelt –
onderdeel van onze monitor

• Kansen om gedeelde opgaven/doelen aan elkaar te verbinden



Wat wordt er dan mee gedaan?

Wijk 1: Persona
Zorgelijke data (o.a. perinatale mortaliteit): ontwikkelen van een persona, waar 
professionals uit de wijk op samen gaan werken.

Wijk 2: Medicatiegebruik
Hoge SES wijk, maar relatief veel medicatiegebruik onder zwangeren. Na data-
presentatie benoemd tot gezamenlijke opgave.

Wijk 3: Data bij start van het netwerk
Tijdens de startbijeenkomst van het geboortezorgnetwerk is de wijkdata gepresenteerd; 
(extra) urgentie voor een wijknetwerk, want in de komende jaren verwachte groei van 
geboorten.



Bedankt! Zijn er vragen?

Meer weten?

Lees onze speciale uitgave op

Volksgezondheidsmonitor.nl

Hülya Karahisarli
Adviseur Gezondheid

hulya.karahisarli@utrecht.nl

Jacko de With

Gezondheidsexpert in Oost, Noordoost 

en Overvecht

Jacko.de.with@utrecht.nl

mailto:hulya.karahisarli@utrecht.nl
mailto:Jacko.de.with@utrecht.nl

