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Voorwoord 
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Contactmoment Adolescenten plaatsgevonden. Deze 

pilot werd uitgevoerd door GGD NOG in opdracht van 15 

gemeenten in de regio’s Achterhoek en Midden-

IJssel/Oost-Veluwe. GGD NOG heeft de evaluatie van de 
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Gezondheid. In dit rapport vindt u de resultaten van het 

evaluatieonderzoek. 

 

Wij wensen u veel succes en plezier bij het lezen van dit 

rapport. 

 

Apeldoorn, juni 2014 

 

Sofieke van Oord-Jansen, onderzoeker 

 

Met dank aan: 

Lonneke Ceelie, projectmanager Extra Contactmoment 

Adolescenten (GGD NOG) 

Henriëtte Hoeven, epidemioloog (GGD NOG) 

Carolien de Rover, beleidsadviseur (GGD NOG) 

Inhoudsopgave 

1 Kort & krachtig 2 

1.1 Inleiding 2 

1.2 Achtergrond & probleemstelling 2 

1.3 Conclusies & aanbevelingen 2 

2 Achtergrond van de evaluatie 3 

2.1 Het Extra Contactmoment Adolescenten 3 

2.2 Evaluatievraag GGD NOG 3 

2.3 Aanpak van de evaluatie 3 

3 Resultaten Extra Contactmoment Adolescenten 4 

3.1 Bereik 4 

3.2 Uitvoering 7 

3.3 Waardering 9 

4 Conclusies en aanbevelingen 11 

4.1 Bereik 11 

4.2 Uitvoering 11 

4.3 Waardering 11 

1 Bijlage: Deelnemende gemeenten en scholen aan het Extra 

Contactmoment Adolescenten 13 

a. Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 13 

b. Regio Achterhoek 13 

2 Bijlage: Vragenlijst leerlingen 14 

3 Bijlage: Deelnemers focusgroep interview 15 

4 Bijlage: Itemlist focusgroep interview 16 

  



 

 

1  Kort & krachtig 

1.1 Inleiding 

In het schooljaar 2013/2014 heeft de pilot van het Extra 

Contactmoment Adolescenten plaatsgevonden. Deze 

pilot werd uitgevoerd door GGD NOG in opdracht van 15 

gemeenten in de regio’s Achterhoek en Midden-

IJssel/Oost-Veluwe. Het doel van het Extra Contact-

moment Adolescenten is adolescenten bewust te 

maken van hun gezondheid en gezond gedrag en hen 

(preventief) te begeleiden en te coachen om de eigen 

kracht te vergroten. Eén van de kernwaarden hierbij is 

aan te sluiten bij de leefwereld, wensen en behoefte van 

leerlingen. 

1.2 Achtergrond & probleemstelling 

GGD NOG heeft het Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid gevraagd om het Extra Contactmoment te 

evalueren. In het kort is de belangrijkste vraag van GGD 

NOG om in kaart te brengen hoeveel adolescenten met 

(onderdelen van) het Extra Contactmoment worden 

bereikt en hoe het Extra Contactmoment door 

adolescenten en jeugdartsen/ jeugdverpleegkundigen 

wordt gewaardeerd. De focus ligt op evaluatie van het 

persoonlijk gesprek met leerlingen. 

1.3 Conclusies & aanbevelingen 

De doelgroep van het Extra Contactmoment 

Adolescenten bestond uit zo’n 2700 leerlingen in klas 3 

vmbo/mavo en klas 4 havo/vwo. In totaal driekwart van 

de doelgroep (ruim 2000 leerlingen) heeft het triage-

instrument, de E-movo vragenlijst, ingevuld. Een derde 

van hen (ruim 700 leerlingen) is op basis van deze 

vragenlijst geclassificeerd als risicoleerling en 

uitgenodigd op gesprek. Ruim de helft is vervolgens op 

gesprek verschenen. Dit betekent dat een behoorlijk 

aantal jongeren in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

en Achterhoek is bereikt met een persoonlijk gesprek: in 

elke regio ongeveer 200 leerlingen. Toch is het bereik 

wat teleurstellend. Dit wordt met name verklaard door 

plannings- en organisatorische problemen. Deze 

problemen waren deels te wijten aan het hoge tempo 

van de huidige pilot. De verwachting is dat met een 

zorgvuldige planning en organisatie, de respons en 

opkomst kan worden verhoogd. Hiervoor zijn ook 

enkele concrete tips gegeven. 

 

De uitvoering van het Extra Contactmoment is goed 

verlopen. Succesfactoren zijn o.a.: 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen waren 

voldoende toegerust en kregen voldoende 

ondersteuning tijdens de uitvoering, de uitvoering 

verliep volgens planning, er was ruimte voor 

tussentijdse aanpassingen en het triage-instrument was 

bruikbaar. Verbeterpunten liggen o.a. op het gebied van 

interne afstemming en het begrijpelijker maken van de 

E-movo vragenlijst. 

 

Het Extra Contactmoment is zeer goed gewaardeerd 

door leerlingen. Het gesprek sluit aan bij hun 

belevingswereld en lijkt leerlingen in de eigen kracht te 

versterken. De overgrote meerderheid geeft aan zelf 

verder te kunnen. Jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen zijn ook positief over de 

gesprekken en ervaren dat ze van betekenis zijn 

geweest voor leerlingen. Vrijwel in alle gevallen noemen 

zij de gesprekken zinvol, ook al gingen deze niet altijd 

over het onderwerp waarvoor de leerling was 

uitgenodigd. 

 

Concluderend is de pilot Extra Contactmoment 

Adolescenten succesvol geweest met name vanwege de 

hoge waardering en de goede uitvoering. Met de 

genoemde aanbevelingen, kan ook de respons en 

opkomst verder worden verhoogd in het volgende 

schooljaar.

  



 

3 Evaluatie Extra Contactmoment Adolescenten 2013/2014 - Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

2  Achtergrond van de 

evaluatie 

2.1 Het Extra Contactmoment 

Adolescenten 

In Nederland is structureel € 15 miljoen beschikbaar 

gesteld aan gemeenten voor een extra contactmoment 

van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 

14 jaar op het voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs. Het doel van het Extra Contact-

moment Adolescenten is het bevorderen van de 

gezondheid en gezond gedrag van adolescenten om hun 

participatie te vergroten. Dit doel wordt bereikt door 

adolescenten bewust te maken van hun gezondheid en 

gezond gedrag en hen (preventief) te begeleiden en te 

coachen om de eigen kracht te vergroten. Eén van de 

kernwaarden hierbij is aan te sluiten bij de leefwereld, 

wensen en behoefte van leerlingen. 

 

In totaal 15 gemeenten in regio Midden-IJssel/Oost-

Veluwe en regio Achterhoek (zie bijlage 1) hebben GGD 

NOG opdracht verleend voor het invullen van dit 

contactmoment voor het schooljaar 2013/2014 

(pilotjaar). Specifiek wordt het Extra Contactmoment 

vormgegeven aan de hand van de volgende onderdelen: 

een korte E-movo vragenlijst als triage-instrument, een 

persoonlijk gesprek voor risicoleerlingen, digitaal 

contact via Twitter en chat, collectieve voorlichting en 

advisering schoolgezondheidsbeleid. Onderdeel van de 

gemeentelijke opdracht is een evaluatieonderzoek. 

2.2 Evaluatievraag GGD NOG 

GGD NOG heeft het Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid gevraagd om het Extra Contactmoment te 

evalueren. In het kort is de belangrijkste vraag van GGD 

NOG om in kaart te brengen hoeveel adolescenten met 

(onderdelen van) het Extra Contactmoment worden 

bereikt en hoe het Extra Contactmoment door 

adolescenten en jeugdartsen/ jeugdverpleegkundigen 

wordt gewaardeerd. De focus ligt op evaluatie van het 

persoonlijk gesprek met leerlingen, omdat dit een 

belangrijk onderdeel is van het Extra Contactmoment en 

de grootste post in de begroting. 

2.3 Aanpak van de evaluatie 

De evaluatie bestaat uit diverse onderdelen. 

Om het aantal leerlingen dat met (onderdelen van) het 

Extra Contactmoment wordt bereikt in kaart te 

brengen, zijn cijfers gebruikt van diverse registraties 

zoals E-movo, KD+ en presentielijsten van scholen. 

 

Om de waardering door leerlingen te evalueren, en te 

onderzoeken of het persoonlijk gesprek aansluit bij hun 

leefwereld, wensen en behoeften, is een korte papieren 

vragenlijst ontwikkeld (bijlage 2). Hierbij is gebruik 

gemaakt van gevalideerde vraagstellingen van het NJI 

en vraagstellingen van GGD Amsterdam. Alle leerlingen 

die in maart of april 2014 een persoonlijk gesprek 

hebben gehad, zijn gevraagd om mee te werken aan de 

evaluatie. Ze vulden de vragenlijst na afloop terplekke in 

(anoniem) en stopten deze in een doos. De vragenlijsten 

zijn ingevoerd en geanalyseerd in SPSS versie 21.0. 

 

De waardering door jeugdverpleegkundigen en 

jeugdartsen is besproken in een focusgroep interview op 

20 mei 2014. Aan de focusgroep deden 6 

jeugdverpleegkundigen en 2 jeugdartsen mee (zie 

bijlage 3). Voor de focusgroep is een itemlist ontwikkeld 

waarin, naast het persoonlijk gesprek, de onderwerpen 

scholing, voorbereiding en vervolg zijn meegenomen 

(zie bijlage 4). Twee onderzoekers van het 

Evaluatiebureau waren bij het focusgroep interview 

aanwezig en hebben de resultaten uitgewerkt. 

 

Tot slot is in het digitale registratiesysteem (KD+) een 

extra vraag opgenomen of de jeugdarts / 

jeugdverpleegkundige vond dat het terecht was dat de 

jongere was uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

Ook is gevraagd of de jongere door de goede discipline 

(jeugdarts / jeugdverpleegkundige) is gezien. 
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3  Resultaten Extra 

Contactmoment 

Adolescenten 

3.1 Bereik 

Driekwart leerlingen vult E-movo in 

Van de 29 VO instellingen in de regio Midden-

IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek die zijn benaderd 

voor het Extra Contactmoment, hebben er 15 

meegedaan (zie bijlage 1). Op deze 15 VO instellingen 

behoorden alle klassen 3 vmbo/mavo en 4 havo/vwo tot 

de doelgroep, in totaal 2703 leerlingen. Tabel 1 laat het 

bereik zien. In totaal 2089 leerlingen (77%) hebben 

meegedaan aan E-movo, 5% van alle leerlingen heeft 

geweigerd, 5% was absent en 13% heeft E-movo niet 

ingevuld om overige redenen. De respons valt wat tegen 

in vergelijking met eerdere afnames van E-movo en met 

de tussenstand van het Extra Contactmoment in maart 

2014, waar de respons rond de 90% schommelde. De 

lagere respons nu wordt met name verklaard door de 

grote groep die E-movo niet heeft ingevuld vanwege 

‘overige redenen’. Dit betreft over het algemeen school-

gerelateerde redenen omtrent planning en organisatie 

zoals vergeten E-movo in te plannen, E-movo ingepland 

in een toetsweek, inlogkaartjes kwijtgeraakt etc. Vooral 

in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe speelden deze 

problemen op twee scholen. Hierdoor is de respons in de 

regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe lager (74%) dan 

 

in de regio Achterhoek (81%). Het is aannemelijk dat 

deze problemen deels het gevolg zijn van de tijdsdruk 

waarmee gewerkt werd in deze pilot. Met een 

zorgvuldige planning en organisatie rondom de afname 

van E-movo zou de respons in de toekomst verbeterd 

kunnen worden. Wat betreft de weigeringen, moet 

worden opgemerkt dat met name op een vijftal scholen 

veel weigeringen voorkwamen. De vraag is in hoeverre 

leerlingen en/of ouders elkaar beïnvloeden met een 

bepaalde houding of stellingname. Het is de moeite 

waard om te bekijken wat achterliggende factoren 

hiervoor zijn en in hoeverre hier in de toekomst op kan 

worden ingespeeld. 

 

1 op de 3 blijkt risicoleerling 

In totaal 716 leerlingen (34%) zijn op basis van de E-

movo scores geclassificeerd als risicoleerling en zijn 

uitgenodigd voor een gesprek. Dit is lager dan vooraf 

werd verwacht op basis van E-movo 2011 (44%). 

Mogelijk speelt hierbij een rol dat het Extra 

Contactmoment op het vmbo/mavo in klas 3 is 

uitgevoerd en niet (zoals oorspronkelijk gepland) in klas 

4, vanwege de examens. Leerlingen zijn dus jonger, en 

over het algemeen komen risicofactoren minder voor 

naarmate leerlingen jonger zijn. Bovendien zijn in de 

afgelopen vier jaar mogelijk veranderingen geweest in 

het voorkomen van bepaalde risicofactoren. Tot slot zou 

ook een rol kunnen spelen, dat het huidige E-movo 

onderzoek (in tegenstelling tot E-movo 2011) niet 

anoniem was. Mogelijk heeft dit geleid tot andere 

antwoorden. Het valt echter buiten de kaders van deze 

evaluatie om precies te achterhalen wat de redenen zijn 

geweest. 

Tabel 1. Bereik Extra Contactmoment Adolescenten 

 Totaal Midden-IJssel/ 

Oost-Veluwe 

Achterhoek Klas 3 

vmbo/mavo 

Klas 4 

havo/vwo 

Aantal VO instellingen 15 8 7 n.v.t. n.v.t. 

Aantal leerlingen 2703 1393 1310 1563 1140 

      

E-movo ingevuld 2089 (77%) 1027 (74%) 1062 (81%) 1191 (76%) 898 (79%) 

E-movo niet ingevuld 614 (23%) 366 (26%) 248 (19%) 372 (24%) 242 (21%) 

  Absentie   137 (5%)   45 (3%)   92 (7%)   62 (4%)   75 (7%) 

  Weigeringen   123 (5%)   47 (3%)   76 (6%)   97 (6%)   26 (2%) 

  Overige redenen   354 (13%)   274 (20%)   80 (6%)   213 (14%)   141 (12%) 

      

Uitgenodigd voor gesprek 716 (34%) 366 (36%) 350 (33%) 450 (38%) 266 (30%) 

  Gesprek bij arts   86 (12%)   47 (13%)   39 (11%)   48 (11 %)   38 (14%) 

  Gesprek bij verpleegkundige   630 (88%)   319 (87%)   311 (89%)   402 (89%)   228 (86%) 
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E-movo bood leerlingen ook de mogelijkheid om zelf 

aan te geven of ze behoefte hebben aan contact met de 

Jeugdgezondheidszorg. In totaal 29 van de 2089 

leerlingen (1%) hebben dit aangegeven. Hiervan waren 

24 leerlingen wel en 5 leerlingen niet geclassificeerd als 

risicoleerlingen op basis van de E-movo scores. Over het 

geheel, blijkt dus dat erg weinig leerlingen gebruik 

maken van deze mogelijkheid die binnen E-movo is 

geboden. 

 

Verschillen vmbo/mavo en havo/vwo 

De verschillen in respons tussen de onderwijsniveaus 

zijn klein. De deelname aan E-movo is op het 

vmbo/mavo nagenoeg gelijk (76%) aan het havo/vwo 

(79%). Verder blijkt dat op het vmbo/mavo iets meer 

risicoleerlingen worden gevonden dan op het havo/vwo 

(38% versus 30%). Deze cijfers geven geen aanleiding 

om onderscheid te maken in vmbo/mavo en havo/vwo 

bij de triage. 

 

Belangrijkste risicofactoren 

Via het triage-instrument E-movo zijn leerlingen met 

(een combinatie van) risicofactoren uitgenodigd voor 

een gesprek. In het tekstblok zijn de triagecriteria 

weergegeven. Uit Tabel 2 blijkt de volgende top 3 van 

veel voorkomende risicofactoren: (1) een minder goede 

relatie met de ouders dan gemiddeld, (2) problemen 

door een ziek of verslaafd gezinslid of door het over-

lijden van iemand in de nabije omgeving (3) problemen 

rondom internet en seksualiteit zoals ongewenste 

seksuele voorstellen via internet en het verspreiden van 

vervelende foto’s of filmpjes. Er zijn weinig verschillen te 

zien tussen de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en 

Achterhoek. De items rouwverwerking (problemen door 

overlijden) en het verspreiden van vervelende foto’s of 

filmpjes spelen in de regio Achterhoek wat meer. 

Andersom komen de items softdrugsgebruik en veel 

sekspartners iets vaker voor in de regio Midden-

IJssel/Oost-Veluwe. Mogelijk wordt dit verklaard door 

verschillen in onderwijsniveau tussen de beide regio’s. 

 

Wat opvalt is dat tussen de onderwijsniveaus enkele 

duidelijke verschillen zijn te zien in risicofactoren. In klas 

3 vmbo/mavo komt pesten en geestelijke mishandeling 

(kleineren, treiteren, etc.) veel vaker voor dan in klas 4 

havo/vwo. Ook problemen door overlijden en 

ongewenste seksuele voorstellen via internet komen 

meer voor in klas 3 vmbo/mavo. Andersom komen een 

minder goede relatie met de ouders, softdrugsgebruik 

en veel sekspartners juist vaker voor in klas 4 havo/vwo. 

 

Met name jeugdverpleegkundige ingezet 

Ongeveer 1 op de 8 gesprekken (12%) is bij de jeugdarts 

gepland vanwege zwaardere problematiek, bijvoorbeeld 

leerlingen met ernstig depressieve gevoelens of als er 

sprake is van mishandeling of veel ziekteverzuim; de 

overige gesprekken zijn bij de jeugdverpleegkundige 

ingepland. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage 

gesprekken bij de jeugdarts dat vooraf is ingeschat op 

basis van E-movo 2011. Er lijken geen duidelijke 

verschillen tussen de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

en Achterhoek of tussen de onderwijsniveaus in het 

percentage leerlingen dat bij de jeugdarts is ingepland. 

 

In het digitale registratiesysteem (KD+) is gevraagd of 

jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vonden dat de 

leerling door de juiste discipline gezien is. Bij ongeveer 1 

op de 25 gesprekken (4%) is aangegeven dat de leerling 

door de andere discipline gezien had moeten worden. 

Deze score is relatief laag en geeft aan dat de 

gesprekken in beginsel met de juiste discipline worden 

ingepland. Deze cijfers zijn een bevestiging dat het 

mogelijk is om de jeugdverpleegkundige meer in te 

zetten, met name als het gaat om thema’s zoals leefstijl 

en psychosociaal welbevinden. 

Triagecriteria 

 

Leerlingen die scoorden op één van de 

volgende items werden uitgenodigd voor een 

gesprek: spijbelen, depressie, mishandeling, 

seksuele ervaring tegen zin, zichzelf veel te 

zwaar vinden, thuis in je eentje alcohol 

drinken, harddrugs, veel sekspartners, 

onbeschermde seks, voor webcam iets 

seksueels gedaan, internetverslaving. Ook 

leerlingen die op twee of meer van de criteria 

uit Tabel 2 scoorden, werden uitgenodigd 

voor een gesprek. 

 

Bij het vaststellen van de triage criteria is met 

name gekeken naar factoren die 

samenhangen met depressie. Het is 

eventueel mogelijk om de triagecriteria aan 

te passen bijvoorbeeld op basis van signalen 

van scholen of gemeenten. Hierdoor kan het 

aantal risicoleerlingen hoger of lager 

uitvallen. 
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Tabel 2. Risicofactoren bij leerlingen die zijn uitgenodigd voor een gesprek

 Totaal Midden-IJssel/ 

Oost-Veluwe 

Achterhoek Klas 3 

vmbo/mavo 

Klas 4 

havo/vwo 

Aantal leerlingen 716 366 350  450 266 

Relatie met ouders slechter dan gemiddeld 295 (41%) 149 (41%) 146 (42%) 170 (38%)* 125 (47%)* 

Vindt school niet leuk of vreselijk 113 (16%) 66 (18%) 47 (13%) 72 (16%) 41 (15%) 

Heeft meer dan 7 uur gespijbeld in laatste 

maand 

11 (2%) - - - - 

Heeft 6 of meer dagen verzuimd wegens 

ziekte in laatste maand 

40 (6%) - - - - 

Wordt regelmatig op school gepest 60 (8%) 26 (7%) 34 (10%) 54 (12%)* 6 (2%)* 

Pest regelmatig anderen of wordt regelmatig 

op school gepest 

70 (10%) 32 (9%) 38 (11%) 62 (14%)* 8 (3%)* 

Vindt eigen gezondheid slecht 8 (1%) - - - - 

Heeft verhoogd risico op psychische 

problemen (SDQ) 

55 (8%) 28 (8%) 27 (8%) 37 (8%) 18 (7%) 

Heeft ernstig depressieve gevoelens 75 (11%) 38 (10%) 37 (11%) 41 (9%) 34 (13%) 

Wordt geestelijk mishandeld 55 (8%) 25 (7%) 30 (9%) 45 (10%)* 10 (4%)* 

Wordt lichamelijk mishandeld 25 (4%) - - - - 

Heeft seksuele ervaring tegen zin gehad 98 (14%) 51 (14%) 47 (13%) 69 (15%) 29 (11%) 

Heeft problemen door      

   Echtscheiding 97 (14%) 51 (14%) 46 (13%) 60 (13%) 37 (14%) 

   Eigen ziekte of handicap 89 (12%) 47 (13%) 42 (12%) 51 (11%) 38 (14%) 

   Overlijden 185 (26%) 80 (22%)* 105 (30%)* 139 (31%)* 46 (17%)* 

   Ziek of verslaafd gezinslid 200 (28%) 101 (28%) 99 (28%) 118 (26%) 82 (31%) 

   Iets anders 167 (23%) 90 (25%) 77 (22%) 112 (25%) 55 (21%) 

Vindt zichzelf veel te zwaar 34 (5%) - - - - 

Drinkt thuis, alleen, alcohol 50 (7%) - - - - 

Heeft softdrugs gebruikt in afgelopen maand 66 (9%) 42 (12%)* 24 (7%)* 30 (7%)* 36 (14%)* 

Heeft harddrugs gebruikt in afgelopen 

maand 

8 (1%) - - - - 

Heeft 3 of meer sekspartners gehad 59 (8%) 39 (11%)* 20 (6%)* 27 (6%)* 32 (12%)* 

Had onbeschermde seks 5 (<1%) - - - - 

Is via internet meerdere keren gepest of 

belachelijk gemaakt 

105 (15%) 54 (15%) 51 (15%) 66 (15%) 39 (15%) 

Heeft via internet een ongewenst seksueel 

voorstel ontvangen 

150 (21%) 79 (22%) 71 (20%) 109 (24%)* 41 (15%)* 

Iemand heeft tegen zin vervelende foto of 

film verspreid 

128 (18%) 49 (13%)* 79 (23%)* 84 (19%) 44 (17%) 

Heeft voor webcam iets seksueels gedaan 28 (4%) - - - - 

Is compulsief internetgebruiker 

(internetverslaafd) 

74 (10%) 35 (10%) 39 (11%) 47 (10%) 27 (10%) 

Heeft meer dan 250 euro aan schulden 8 (1%) - - - - 

*Significant verschil (P<0,05) tussen regio’s of onderwijsniveaus 

-Vanwege kleine aantallen, is het niet mogelijke een betrouwbare uitsplitsing te geven naar regio- of onderwijsniveau.
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3.2 Uitvoering 

Voldoende toegerust 

De zes jeugdverpleegkundigen die uitvoering hebben 

gegeven aan het persoonlijk gesprek, zijn gewend om 

Preventieve Gezondheidsonderzoeken te doen op 

basisscholen. Zij zijn voorbereid op de uitvoering van 

het Extra Contactmoment bij 15-16 jarigen door een 

scholing van twee dagen. Eén dag over inhoudelijke 

thema’s (seksuele gezondheid en verslaving) en één 

over gespreksvoering. Uit het focusgroep interview 

bleek dat de jeugdverpleegkundigen zich over het 

algemeen voldoende toegerust voelden voor het Extra 

Contactmoment. De één moest wat meer wennen aan 

de nieuwe doelgroep dan de ander. Voor de jeugdartsen 

is de doelgroep pubers niet nieuw; zij hebben geen 

scholing gekregen. Toch gaven de jeugdartsen aan dat 

zij in de toekomst graag bij de scholing aanwezig 

zouden zijn. 

 

Voor alle jeugdverpleegkundigen waren de middelbare 

scholen nieuw. Ze hebben via de mail of soms via een 

persoonlijk bezoekje vooraf overlegd over de locatie van 

het gesprek. In het focusgroep interview werd als tip 

voor de toekomst genoemd om je op de nieuwe school 

altijd even voor te stellen aan de zorgcoördinator en de 

conciërge. Of jezelf te laten introduceren door de 

jeugdarts, die kent de school immers wel. Hetzelfde 

geldt voor de sociale kaart, het is handig om hierbij te 

leunen op de kennis van de jeugdarts. 

 

Voorbereiding gesprek 

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen bereidden 

zich voor op het gesprek aan de hand van het digitaal 

dossier en de E-movo uitkomsten. Uit het focusgroep 

interview kwamen een aantal punten naar voren 

hieromtrent. Zo zou de technische koppeling van E-

movo uitkomsten aan het digitaal dossier beter kunnen. 

Ook de interne afstemming en het tijdsmanagement 

(o.a. tijd inplannen om mails van leerlingen te 

beantwoorden) zouden nog verder verbeterd kunnen 

worden. Deze punten kunnen bij de uitvoering van het 

Extra Contactmoment in komend schooljaar worden 

aangepast. Tegelijk vonden jeugdverpleegkundigen de 

gelegenheid tot persoonlijk mailcontact met leerlingen 

waardevol. Dit zou dan ook behouden moeten blijven. 

 

Volgens planning, maar wel flexibel 

Tijdens het focusgroep interview bleek dat de uitvoering 

van het Extra Contactmoment op hoofdlijnen volgens 

de planning is verlopen. Er werd met een hoge tijdsdruk 

gewerkt, maar desondanks is het gelukt om de planning 

te halen en de pilot succesvol uit te voeren. De 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen waardeerden in 

het bijzonder de flexibiliteit en de ruimte die er was om 

tijdens de uitvoering, aanpassingen te doen. Zo 

ontstond de mogelijkheid om op basis van 

voortschrijdend inzicht, tussentijds verbeteringen aan te 

brengen (zoals het doorgeven van uitgenodigde 

leerlingen aan school, zodat de jeugdverpleegkundige 

de school kon betrekken in het maken van afspraken 

met leerlingen). De jeugdverpleegkundigen en 

jeugdartsen waardeerden ook de inhoudelijke en 

procesmatige ondersteuning die ze ontvingen tijdens de 

uitvoering van het Extra Contactmoment. Er ontstond 

een lerend vermogen in de groep, doordat vragen via de 

e-mail vraagbaakfunctie naar alle 

jeugdverpleegkundigen werden rondgestuurd. De 

jeugdartsen gaven aan dat zij in de toekomst, ook graag 

aangesloten zouden zijn bij deze e-maillijst. De 

materialen die beschikbaar waren tijdens de uitvoering 

van het Extra Contactmoment waren toereikend. 

 

Gebruik triage-instrument (E-movo) 

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen waren het er 

over eens dat het vrijwel altijd terecht was dat een 

leerling op gesprek was uitgenodigd. Vrijwel in alle 

gevallen waren de gesprekken zinvol. Een enkele keer 

was het gesprek wel goed, maar niet speciaal nodig 

geweest. Bijvoorbeeld omdat een vraag door een 

jongere anders was geïnterpreteerd en de jongere prima 

met de situatie overweg kon. 

“Iemand had aangekruist dat hij was mishandeld op 

school. Het bleek dat hij tijdens een ruzie een flinke trap 

had gekregen van een klasgenoot. Dat was alles.” 

“Uit de E-movo score kwam dat iemand een slechte relatie 

met zijn ouders had. Uiteindelijk bleek dat hij gewoon niet 

veel aan zijn ouders vertelde, iets dat normaal is voor 

pubers.” 

 

Toch was het goed dat ze deze leerlingen gezien 

hebben, zo gaven de jeugdverpleegkundigen en 

jeugdartsen aan. 

“Voor hetzelfde geld is er wel echt iets aan de hand. Dat 

weet je pas als je de leerling hebt gesproken.” 
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Verder kregen de jeugdverpleegkundigen en 

jeugdartsen terug van zowel leerlingen als scholen, dat 

de E-movo vragen moeilijk waren, met name voor de 

lagere niveaus van het vmbo. 

“Ik heb vaak gehoord: ik snapte het niet zo goed hoor, 

mevrouw.” 

 

Uit het digitaal registratiesysteem (KD+) blijkt dat bij 

ongeveer 1 op de 15 leerlingen (7%) de uitnodiging 

achteraf als onterecht werd beoordeeld. Dit ondersteunt 

het gegeven uit de focusgroep dat de uitnodigingen 

vrijwel altijd terecht waren. 

 

Concluderend lijkt het triage-instrument bruikbaar te 

zijn. De cijfers geven geen aanleiding om triagecriteria 

strenger of selectiever te maken. Eerder lijkt het op zijn 

plaats om ruimer uit te nodigen, gezien het feit dat de 

gesprekken vrijwel in alle gevallen zinvol waren. Wel is 

eventuele verbetering mogelijk in de formulering 

(begrijpelijkheid) van de vragen in de E-movo 

vragenlijst. Tot slot, is het belangrijk om te beseffen dat 

er geen gegevens zijn over de leerlingen die met dit 

triage-instrument worden ‘gemist’. Daarvoor zou nader 

onderzoek nodig zijn. 

 

Lage opkomst bij gesprek 

In totaal zijn 653 leerlingen uitgenodigd voor een 

gesprek, maar slechts de helft (364 leerlingen, 56%) is 

ook daadwerkelijk verschenen. Tabel 3 laat zien dat in 

totaal 7% heeft geweigerd aan het gesprek mee te doen 

en 37% niet is verschenen bij het gesprek. Deze lage 

opkomst is teleurstellend. Wel zijn er in het focusgroep 

interview een aantal mogelijke verklaringen genoemd 

door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Ten eerste 

is er verbetering mogelijk bij inplannen van de  

 

gesprekken op scholen, zo kwam het bijvoorbeeld voor 

dat gesprekken ingepland waren tijdens toetsweken of 

tijdens stageperioden. De GGD en de school zouden in 

de toekomst samen goed moet kijken naar een 

zorgvuldige planning. Ook de communicatie over het 

onderzoek naar de leerlingen, zowel door de GGD als de 

school, zou verbeterd kunnen worden. Leerlingen 

wisten niet op basis waarvan ze waren uitgenodigd voor 

een gesprek. Ze ontvingen wel een individuele, digitale 

gezondheidsboodschap na het invullen van E-movo, 

maar deze hield geen verband met de triagecriteria. 

“Ik belde een leerling waarom hij niet was gekomen. Hij 

zei: ik heb één oranje score gekregen op fruit. De rest heb 

ik allemaal groen gescoord. Waarom moet ik dan op 

gesprek komen?” 

Ook werd genoemd dat de locatie van het gesprek soms 

onduidelijk was, waardoor de leerling de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige niet wist te vinden. Bovendien 

kwam het voor dat de leerling het gesprek ‘gewoon’ was 

vergeten, jeugdverpleegkundigen noemden dat dit met 

name gebeurde op de lagere niveaus van het vmbo. 

 

Er is op diverse manieren omgegaan met de leerlingen 

die niet kwamen opdagen. Gedurende de pilot werd 

lering getrokken en de aanpak verbeterd. Tips die voor 

de toekomst werden gegeven: op de dag dat je op 

school zit een melding maken op de monitor waarop de 

roosterwijzigingen worden vermeld, met de locatie waar 

je zit. Ook helpt het als de mentor even de klassen 

langsgaat om (in het algemeen, niet met naam en 

toenaam!) leerlingen eraan te herinneren dat de 

jeugdverpleegkundige er is. Tot slot is het handig om op 

elke school een ‘bezem’-dag te hebben zodat leerlingen 

die niet zijn komen opdagen, een nieuwe kans krijgen. 

 

Tabel 3. Opkomst bij persoonlijk gesprek 

 Totaal 

Uitgenodigd voor gesprek 716 

Nog ingepland* 55 

N.v.t.** 8 

  

Aantal uitgenodigd voor gesprek, bruikbaar voor analyse 653 (100%) 

  

Verschenen bij gesprek 364 (56%) 

Niet verschenen bij gesprek 242 (37%) 

Geweigerd 47 (7%) 

*Na de datum van verschijnen van dit rapport, stond nog een deel van de gesprekken gepland. 

**Bij enkele leerlingen was de uitnodiging niet meer van toepassing, bijv. omdat zij al elders in behandeling bleken te zijn. 
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Doorverwijzingen 

In het digitaal registratiesysteem (KD+) zijn de 

doorverwijzingen geregistreerd. Helaas is dit 

onvoldoende ingevuld om betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen het aantal doorverwijzingen. Er is 

doorverwezen naar de Jeugdgezondheidszorg, 

Maatschappelijk Werk, huisarts, GGZ, 

kinderfysiotherapeut / oefentherapeut en een 

opvoedbureau. De belangrijkste reden voor 

doorverwijzing was de psychosociale en emotionele 

ontwikkeling van de leerling. 

In het focusgroep interview werd als tip gegeven om de 

leerlingen, waar de jeugdverpleegkundige zorgen over 

heeft, na te bespreken met de jeugdarts. De jeugdarts 

moet deze leerlingen in beeld hebben, ook in relatie tot 

het Zorg Advies Team op school, waar de jeugdarts in 

zit. In een enkel geval is er, met toestemming van de 

leerling, na afloop van het gesprek contact gezocht met 

de zorgcoördinator op school of de ouders. 

 

 

 

3.3 Waardering 

Gesprek sluit aan bij jongeren 

Van de 212 leerlingen die in de periode 1 maart tot 1 mei 

een gesprek hebben gehad, vulden in totaal 173 

leerlingen (82%) een vragenlijst met hun mening over 

het gesprek. De resultaten staan in Tabel 4, uitgesplitst 

naar regio- en onderwijsniveau (in de genoemde periode 

waren er geen gesprekken in de Achterhoek voor 

havo/vwo). Uit deze resultaten blijkt dat jongeren het 

gesprek hebben gewaardeerd en dat het aansluit bij hun 

belevingswereld. De leerlingen zijn erg tevreden over de 

jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen: 95% van de 

leerlingen vindt ze duidelijk, 88% vindt ze aangenaam, 

95% vindt ze geïnteresseerd en 90% vindt ze deskundig. 

Het gesprek zelf wordt ook goed beoordeeld: 90% van 

de leerlingen vindt het betrouwbaar, 81% vindt het 

makkelijk en 88% vindt het gesprek fijn. 

 

Tabel 4. Resultaten vragenlijst onder leerlingen 

 Totaal Achterhoek Midden-IJssel/ 

Oost-Veluwe 

Midden-IJssel/ 

Oost-Veluwe 

Jongens Meisjes 

  Klas 3 

vmbo/mavo 

Klas 3 

vmbo/mavo 

Klas 4 

havo/vwo 

  

 173 85 47 41 69 93 

Leerling vond de 

arts/verpleegkundige 

      

   Duidelijk 164 (95%) 79 (93%) 44 (94%) 41 (100%) 67 (97%) 87 (94%) 

   Geïnteresseerd 165 (95%) 79 (93%) 45 (96%) 41 (100%) 66 (96%) 89 (96%) 

   Aangenaam 152 (88%) 72 (85%) 42 (89%) 38 (93%) 62 (90%) 81 (87%) 

   Deskundig 155 (90%) 74 (87%) 42 (89%) 39 (95%) 65 (94%) 81 (87%) 

Leerling vond het gesprek       

   Betrouwbaar 155 (90%) 73 (86%) 42 (89%) 40 (98%) 65 (94%) 81 (87%) 

   Makkelijk 140 (81%) 68 (80%) 38 (81%) 34 (83%) 59 (86%) 71 (76%) 

   Fijn 152 (88%) 72 (85%) 41 (87%) 39 (95%) 61 (88%) 82 (88%) 

Gesprek heeft geholpen 

met dingen die leerling 

belangrijk vind 

141 (82%) 72 (85%) 39 (83%)* 30 (73%)* 61 (88%) 81 (87%) 

Met deze informatie kan 

leerling zelf verder 

160 (93%) 78 (92%) 45 (96%) 37 (90%) 63 (91%) 86 (92%) 

Leerling weet waar hij/zij 

terecht kan voor hulp 

155 (90%) 74 (87%) 43 (91%) 38 (93%) 62 (90%) 83 (89%) 

Leerling gaat tips of 

verwijzing opvolgen 

147 (85%) 71 (84%) 41 (87%) 35 (85%) 57 (83%) 80 (86%) 

*Significant verschil (P<0,05) tussen regio’s of onderwijsniveaus 
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Leerlingen lijken door het gesprek geholpen en in de 

eigen kracht versterkt om zelf verder te gaan. Van de 

opgeroepen leerlingen geeft 82% aan dat het gesprek 

geholpen heeft bij dingen ze belangrijk vinden, 85% van 

de leerlingen geeft aan de tips of verwijzing te willen 

opvolgen. In totaal 93% van de leerlingen kan (voor een 

deel) zelf verder en 90% weet waar hij/zij terecht kan als 

hij/zij nog hulp nodig heeft. 

 

Verschillen in regio’s en onderwijsniveaus 

Het gesprek wordt door jongeren in de regio 

Achterhoek vergelijkbaar beoordeeld als in de regio 

Midden-IJssel/Oost-Veluwe
1
. Ook tussen vmbo/mavo en 

havo/vwo leerlingen zijn weinig verschillen; vmbo/mavo 

leerlingen voelen zich iets meer geholpen dan havo/vwo 

leerlingen. In totaal hebben 93 meisjes en 69 jongens de 

vragenlijst ingevuld (van 11 leerlingen is het geslacht 

onbekend). Ook hier zijn weinig verschillen te zien. 

Jongens lijken de arts/verpleegkundige en het gesprek 

iets positiever te beoordelen dan meisjes. Dit terwijl een 

aantal jeugdverpleegkundigen in het focusgroep 

interview juist aangaven dat het contact met jongens 

iets minder natuurlijk verliep en dat jongens wat 

moeilijker over zichzelf praten. Ook al lijkt dit een 

interessante tegenstelling, het gaat in wezen maar om 

kleine verschillen (niet significant). 

 

Positieve waardering jeugdverpleegkundigen/artsen 

Uit de focusgroep blijkt dat jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen met veel plezier aan het Extra 

Contactmoment hebben meegewerkt. Op de open 

vraag: “hoe vond je gesprekken met jongeren?” 

kwamen veelal enthousiaste reacties. 

“Heel erg leuk” 

“Ontspannen, ik ging er heel open in” 

“Het vroeg van mij wel een andere mindset dan bij groep 7, 

niet klaarstaan met folders, maar luisteren” 

“Lekker onbevangen het gesprek met de puber aangaan” 

“Veel leerlingen zeiden bij de deur: heel erg bedankt” 

De jeugdartsen ervoeren de gesprekken wel als positief, 

maar niet zozeer als ontspannen, dit heeft mogelijk te 

maken met het feit dat dit de jongeren met relatief 

zwaardere problemen betrof. 
 

Eigen kracht van leerlingen versterkt 

Een groot deel van de leerlingen kan na één gesprek zelf 

verder, zo blijkt uit de vragenlijst (93% van de leerlingen 

geeft aan dat ze zelf verder kunnen). Wat maakt nu dat 

                                                                                       
1
 Voor een eerlijke vergelijking, is in beide regio’s alleen 

naar vmbo/mavo gekeken. 

leerlingen na één gesprek zelf verder kunnen? Wat heeft 

het gesprek opgeleverd voor de jongere? Bij deze 

vragen is stilgestaan tijdens het focusgroep interview. 

Opvallend is dat de jeugdverpleegkundigen en 

jeugdartsen vooral de ruimte, om tijdens het gesprek in 

te gaan op wat voor de leerling op dat moment 

belangrijk is, positief waardeerden. Uit wat zij daarover 

vertelden, blijkt ook dat zij het gevoel hebben van 

betekenis te zijn geweest voor de leerling. Niet met iets 

groots, maar wel als een duwtje in de goede richting. 

Met aandacht, vertrouwen, een luisterend oor, een 

goede vraag, een tip, het versterken van zelfvertrouwen. 

 

“Het was als een tussenstation. De leerling kon even iets 

kwijt waar hij mee zat. Dat was helemaal niet uit zijn 

vragenlijst gekomen, maar dat gaf niet.” 

“Ze vertelde me dingen die ze nog nooit aan iemand had 

verteld.” 

“Haar moeder was een jaar geleden overleden. We hebben 

besproken of ze nog wel eens naar het graf gaat. En met 

wie ze dan samen gaat. Ze voelde zich gehoord, vond het 

fijn om daarover te praten.” 

“Ze zien je toch als iemand die te vertrouwen is. Soms 

vragen ze of ze nog mogen mailen.” 

“De bevestiging dat het eigenlijk best goed gaat. Dan 

lopen ze met meer zelfvertrouwen de deur uit.” 

 

Vervolg op scholen 

In het Extra Contactmoment Adolescenten is een 

koppeling gelegd naar de Gezonde School-aanpak. Er 

hebben op de scholen gesprekken plaatsgevonden met 

de jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen en een Gezonde 

School-adviseur van de GGD. Uit het focusgroep 

interview blijkt dat deze gesprekken positief zijn 

gewaardeerd. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 

vonden het leuk om het enthousiasme van scholen te 

zien en om een doorkijkje te krijgen in wat er op 

beleidsniveau met de resultaten van het Extra 

Contactmoment Adolescenten wordt gedaan. 
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4  Conclusies en 

aanbevelingen 

4.1 Bereik 

De doelgroep van deze pilot Extra Contactmoment 

Adolescenten bestond uit zo’n 2700 leerlingen in klas 3 

vmbo/mavo en klas 4 havo/vwo. In totaal driekwart van 

de doelgroep (ruim 2000 leerlingen) heeft het triage-

instrument, de E-movo vragenlijst, ingevuld. Een derde 

van hen (ruim 700 leerlingen) is op basis van deze 

vragenlijst geclassificeerd als risicoleerling en 

uitgenodigd op gesprek. Ruim de helft is vervolgens op 

gesprek verschenen. Dit betekent dat een behoorlijk 

aantal jongeren in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

en Achterhoek is bereikt met een persoonlijk gesprek: in 

elke regio ongeveer 200 leerlingen. Toch is het bereik 

wat teleurstellend. De relatief lage respons bij E-movo 

en de relatief lage opkomst bij het gesprek, lijkt met 

name verklaard door plannings- en organisatorische 

problemen. Deze problemen waren deels te wijten aan 

het hoge tempo van de huidige pilot. De verwachting is 

dat met een zorgvuldige planning en organisatie, de 

respons en opkomst kan worden verhoogd. Daarnaast is 

een aantal goede tips gegeven om de opkomst in de 

toekomst te verhogen, zoals geheugensteuntjes voor 

leerlingen, een duidelijke locatie-aanduiding etc. 

 

Leerlingen blijken in 2014 vooral te scoren op de 

volgende risicofactoren: minder goede relatie met 

ouders, problemen door een ziek of verslaafd gezinslid 

of door het overlijden van iemand in de nabije 

omgeving, en problemen rondom internet en 

seksualiteit. De vormgeving van het Extra 

Contactmoment zou hier nog meer op kunnen inspelen, 

bijvoorbeeld door scholing van jeugdverpleegkundigen 

en jeugdartsen op deze onderwerpen. Zoals verwacht, is 

1 op de 8 gesprekken is bij de jeugdarts ingepland. Het 

blijkt goed mogelijk om vooral de jeugdverpleegkundige 

in te zetten op deze thema’s. 

4.2 Uitvoering 

De uitvoering van het Extra Contactmoment 

Adolescenten is goed verlopen. Jeugdverpleegkundigen 

en jeugdartsen voelden zich voldoende toegerust voor 

de uitvoering van het Extra Contactmoment, er was 

voldoende ondersteuning tijdens de uitvoering, er was 

voldoende flexibiliteit voor het doorvoeren van 

tussentijdse verbeteringen, de materialen waren 

toereikend, en het triage-instrument (E-movo 

vragenlijst) was bruikbaar. 

Enkele verbeterpunten zijn genoemd voor de uitvoering 

van het Extra Contactmoment, zo kan de technische 

koppeling van gegevens beter, net als de interne 

afstemming. Ook is verbetering mogelijk in de 

formulering (begrijpelijkheid) van de vragen in de E-

movo vragenlijst. 

4.3 Waardering 

Het persoonlijk gesprek met de risicoleerling, een 

belangrijk onderdeel van het Extra Contactmoment 

Adolescenten, is goed gewaardeerd. Dit is een 

belangrijke succesfactor. Leerlingen beoordeelden 

zowel de jeugdartsen/jeugdverpleegkundigen als het 

gesprek zelf heel positief. Het gesprek ging over dingen 

die ze belangrijk vonden en sloot dus aan bij hun 

belevingswereld. Bovendien lijken leerlingen door het 

gesprek geholpen en in de eigen kracht versterkt om 

zelf verder te gaan. De overgrote meerderheid geeft aan 

dat ze zelf verder kunnen en dat ze de tips gaan 

opvolgen. 

 

Ook de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen 

waardeerden het persoonlijke gesprek met de 

leerlingen. Vrijwel in alle gevallen waren de gesprekken 

zinvol. Ze hebben het gevoel van betekenis te zijn 

geweest voor de leerlingen en hen een duwtje in de 

goede richting te hebben gegeven. Met name de ruimte 

die er was, om het gesprek een hele andere wending te 

laten nemen en in te gaan op wat de leerling op dat 

moment nodig had, werd gewaardeerd. Ook het 

afsluitend gesprek met de school, samen met een 

Gezonde School-adviseur van de GGD, werd als positief 

ervaren. 

 

Concluderend, is de pilot Extra Contactmoment 

Adolescenten succesvol geweest met name vanwege de 

hoge waardering en de goede uitvoering. Met de 

genoemde aanbevelingen, kan ook de respons en 

opkomst verder worden verhoogd in het volgende 

schooljaar.
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1 Bijlage: Deelnemende gemeenten en scholen aan het Extra 

Contactmoment Adolescenten 

a. Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

Gemeenten: 

Brummen 

Epe 

Hattem 

Heerde 

Lochem 

Voorst 

Zutphen 

 

VO instellingen: 

RSG Noord Oost-Veluwe 

De Noordgouw, locatie Hattem 

De Noordgouw, locatie Heerde 

Staring College, locatie Lochem 

AOC Oost, locatie Twello  

RSG Veluws College, locatie Twello 

Het Stedelijk Lyceum 

Vrije School 

b. Regio Achterhoek 

Gemeenten: 

Aalten 

Berkelland 

Bronckhorst 

Doetinchem 

Montferland 

Oost Gelre 

Oude IJsselstreek 

Winterswijk 

 

VO instellingen: 

AOC Oost, locatie Borculo 

Het Assink Lyceum, locatie Eibergen 

Staring College, locatie Borculo 

Ludger College 

Almende College Bluemers 

Almende College Isala 

Almende College Wesenthorst 
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2 Bijlage: Vragenlijst leerlingen 
 
 
EVALUATIEFORMULIER 
 
 
 
Wij zijn benieuwd hoe jij het gesprek vond, daarom zouden we het fijn vinden als je een paar 
vragen over het gesprek wilt beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat 
om jouw ervaringen. Alvast bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Hoe vond je de arts of verpleegkundige overkomen naar jou toe? 
Onduidelijk   �   �   �   �  Duidelijk 
Niet geïnteresseerd  �   �   �   �  Geïnteresseerd 
Vervelend   �   �   �   �  Aangenaam 
Niet deskundig  �   �   �   �  Deskundig 

 
 

2. Hoe vond je het om te praten met een arts of verpleegkundige over persoonlijke 
zaken? 
Niet betrouwbaar  �   �   �   �  Betrouwbaar 
Moeilijk   �   �   �   �  Makkelijk 
Vervelend   �   �   �   �  Fijn 

 
 

3. Het gesprek heeft mij geholpen met dingen die ik belangrijk vond. 
Helemaal niet mee eens �   �   �   �  Helemaal mee eens 

 
 

4. Met deze informatie kan ik zelf verder, ik weet nu wat ik het beste kan doen. 
� ja  � voor een deel � nee 

 
 

5. Ik weet waar ik terecht kan als ik nog hulp nodig heb. 
Helemaal niet mee eens �   �   �   �  Helemaal mee eens 

 
 

6. Ga je de gegeven tips of verwijzing opvolgen? 
Nee, zeker niet  �   �   �   �   Ja, zeker weten 

  

 

Schoolnaam:…………………………………………… Locatie: ……...………………… 

Soort onderwijs: � VMBO/MAVO   � HAVO/VWO 

Geslacht:  � jongen    � meisje 
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3 Bijlage: Deelnemers focusgroep interview 
 
 
Naam       Functie 

 

Petra Keizer      Jeugdverpleegkundige 

Cindy Kruijthof      Jeugdverpleegkundige 

Marinka de Feijter     Jeugdverpleegkundige 

Heleen Nijboer      Jeugdverpleegkundige 

Nienke van der Wal     Jeugdverpleegkundige 

Maria Krabbenborg     Jeugdverpleegkundige 

Miranda ten Buuren     Jeugdarts 

Noortje van den Ingh     Jeugdarts 
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4 Bijlage: Itemlist focusgroep interview 
 
 
Voorbereiding algemeen 

Scholing 

- Inhoudelijke thema’s: hoe vond je dit? Tips voor toekomst? 
- Gespreksvoering: hoe vond je dit? Tips voor toekomst? 

 

Intervisie/vraagbaak 
- Noortje: voor inhoud, ervaring? Tips? 
- Lonneke: voor proces, ervaring? Tips? 

 

Adviezen/sociale kaart 
- Ervaring? Tips? 

 

Voorbereiding op school 

Voorbereidingsgesprek op school 
- Hoe heb je dit aangepakt, gedaan en welke ervaringen en tips? 
- Wat vind je van de materialen ter ondersteuning van voorbereidingsgesprek? Tips? 

 

Voorbereiding contactmoment 
- Hoe heb je je voorbereid, welke ervaringen en tips? 
- Hoe gebruik je het digitaal dossier tevoren? 
- Hoe gebruik je E-movo, ook tijdens contactmoment later? 

 

Extra Contactmoment 

Contactmoment 

- Gebruik persoonlijke e-mail, wat zijn je ervaringen en tips? 
- Wat doe je met no show? 
- Wat levert het persoonlijk gesprek op? 
- Welke thema’s komen vooral naar voren? 
- Wat gebruik je zoal uit training gesprekstechniek (luisteren, doorvragen?) 
- Hoe vul je de 30 minuten in die zijn gereserveerd voor ECA? 
- Waar gaat de tijd vooral aan op? Hoe organiseer je dat? 

 

Mbt. resultaten uit KD+ over ‘terecht vinden’ (1 op de 10 gesprekken onterecht). 

- Herken je dit? Wat maakt dat je vindt dat een gesprek (on)terecht is? 
- Hoe kan het triage-instrument (E-movo) in dit opzicht verbeterd worden? 

 

Mbt. de resultaten uit KD+ over de ‘juiste discipline’ (1 op de 25 gesprekken niet bij juiste discipline). 

- Herken je dit? Wat waren redenen om te zeggen dat een leerling toch beter door de andere discipline 

gezien had kunnen worden? 

 

Mbt. de (positieve) resultaten van vragenlijstonderzoek bij leerlingen. 

- Herken je dit? Heb jij de indruk dat het gesprek aansloot bij de belevingswereld, wensen en behoeften van 
leerlingen? Waarom wel/niet? 

- Heb jij de indruk dat leerlingen in de eigen kracht zijn versterkt door het gesprek? Waarom wel/niet? 
- Ben je het eens met de stelling dat een groot deel van de leerlingen na één gesprek verder kan? Waardoor 

is één gesprek vaak genoeg? Wat was er gebeurd als dit gesprek niet had plaatsgevonden? 

 

Vervolg 

- Wanneer ga je later in gesprek met zorgcoördinator, ouders of jeugdarts? 
- Wat doe je als je eerst niet maar later nog een vervolgstap wil zetten? 
- Hoe verliep het afrondend gezonde school gesprek op school na alle onderzoeken? 
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Beleidsmakers in de Volksgezondheid staan voor de lastige opdracht om bij afnemende financiële 

ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat vraagt 

om ingrijpende keuzes, om verantwoorde keuzes, om te verantwoorden keuzes. 

 

Het Evaluatiebureau Publieke gezondheid is specialist in het verkrijgen van praktische informatie over 

interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt beleidsmakers handvatten waarmee 

zij ingrijpende keuzes op verantwoorde wijze kunnen maken. Dat doen we in alle gevallen praktisch, 

verbazingwekkend betaalbaar, en met academisch gestoelde kennis. Zo maken we beleidsmakers 

sterker. 

 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

Postbus 51 

7300 AB Apeldoorn 

088 - 443 37 05 

info@evaluatiebureau.nl 

www.evaluatiebureau.nl 

 

Initiatief van: 

 

Partners: 
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Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding. 

 


