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SAMEN OVERGEWICHT AANPAKKEN

Jong JGZ biedt preventieve jeugdgezondheidszorg aan alle 0-4 jarigen
in Breda en 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid.

Als er sprake is van

overgewicht kunnen ouders deelnemen aan dit leefstijlprogramma voor
kinderen van 2 t/m 5 jaar met overgewicht, dit leefstijlprogramma noemt
men ‘Peuter Power’. Dankzij de inzet van de applicatie Online Zorgplan
van Gino Software werken alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij
Peuter Power digitaal naadloos samen in het digitaal dossier en hebben
zij een volledig en veilig cliëntdossier. Kitty Arpat en Kim van Strien van
Jong JGZ zijn erg tevreden: “Gino Software staat altijd open voor onze
wensen voor verbeteringen.”
Kitty Arpat is Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar bij Jong JGZ: “Tijdens de begeleiding
op het consultatiebureau volgen we samen met ouders onder andere de groei van
hun kind en wordt er gesproken over het belang van een gezonde leefstijl. Zoals
bekend zijn veel kinderen al op jonge leeftijd te zwaar. Hier begeleiden we ouders bij.
Echter, wat ontbrak was een leefstijlprogramma gericht op de allerjongste kinderen.
Speciaal hiervoor hebben we in 2013 Peuter Power ontwikkeld en in 2014 voor
heel Breda geïntroduceerd.” Peuter Power is een samenwerkingsverband van Jong
JGZ, Fysio Monné Zorg en Beweging en Dieetvoorlichting de Grens.

“De veiligheid en betrouwbaarheid van
de applicatie ‘Online Zorgplan’ zijn voor
ons van groot belang”

Samen overgewicht aanpakken
Ouders werken vanuit Peuter Power samen met een jeugdverpleegkundige,
kinderdiëtist en kinderfysiotherapeut aan gezonde leefgewoonten, zodat hun
kind gezond opgroeit. Kitty: “We zien dat ouders veel leren over gezonde voeding
en beweging, maar ook over duidelijk communiceren en regels hanteren in het
gezin, zoals bijvoorbeeld over schermgebruik of zelf iets uit de koelkast pakken.
Het doel van Peuter Power is dan ook gericht op gezondheid en het realiseren
van gezonde leefgewoontes wat uiteindelijk leidt tot een verlaging van de BMI.”
Met het RIVM wordt nu samengewerkt om Peuter Power te laten gelden als een
erkende jeugdinterventie zodat ook andere JGZ-organisaties dit programma kunnen
toepassen.

Digitaal samenwerken vanuit drie disciplines
Jong JGZ werkte al samen met Gino Software, specifiek voor Kidos, het complete
digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. Kitty: “Dit geeft ons, omdat we
ook een Kidos-account hebben, voor Peuter Power gratis toegang tot Online
Zorgplan van Gino, een groot voordeel.” Met behulp van Online Zorgplan stellen
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volgen en zaken te rapporteren. Die systemen sluiten niet op elkaar aan en daar
kunnen we bij elkaar ook niet in.

Gemakkelijke
samenwerken in dossier
Voor elk kind is in Online Zorgplan een digitaal dossier aangemaakt met daarin
onder andere alle basisgegevens, rapportages en een gezamenlijk zorgplan met
een bijdrage vanuit de drie disciplines die samenwerken binnen Peuter Power.
Kitty: “Daarnaast is Online Zorgplan een centrale plek waar we al onze data veilig
kunnen opslaan en inzien.” Aan het begin en eind van elk zorgplan voor een kind
vullen Kitty en haar collega’s een vragenlijst in: “Dit is feitelijk ons meetinstrument
om de voortgang te meten in combinatie met een evaluatievragenlijst aan het
eind van het programma. Een toegankelijke tool die we online kunnen invullen
en waarmee we de resultaten uit de begin- en eindsituatie kunnen vergelijken.
In die zin helpt het Online Zorgplan ons rechtstreeks voor onze evaluaties en
eventueel verder onderzoek op basis van deze data.”

“ D a a r n a a s t i s O n l i n e Zo rg p l a n e e n
c e n t ra l e p l e k w a a r w e a l o n z e d at a
v e i l i g ku n n e n o p s l a a n e n i n z i e n .”

Intensieve samenwering met
Gino Software
Kim: “Ik ondersteun de gebruikers van de applicatie Online Zorgplan.
Bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden, accounts aan te maken en trainingen
te verzorgen. Ook denk ik mee over de doorontwikkeling van Online Zorgplan
bijvoorbeeld met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid en implementeer
ik nieuwe functionaliteiten.” Kim heeft frequent contact met medewerkers
van Gino Software, ook voor de applicatie Kidos die Jong JGZ gebruikt: “Die
contacten verlopen goed, ik ben tevreden over de samenwerking met korte
lijnen. Ook denken ze goed met ons mee als we iets willen of als we ergens
niet uitkomen.” Kitty: “Als wij zaken willen aanpassen, kunnen wij daarover
goed met hen overleggen. Ze zijn vriendelijk en erg bereid om mee te denken.
We hebben één contactpersoon en meestal ontvangen we snel antwoord.
Bij Gino Software denken ze constructief mee en er is vaak veel mogelijk.”
Goed en snel te doorgronden
Kim: “Ik vind Online Zorgplan een overzichtelijke applicatie, vooral omdat het geen
maatwerkproduct is. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid enorm ten goede.” Ook
Kitty vindt Online Zorgplan een goed te doorgronden en te gebruiken applicatie:
“Wat wel helpt, is het regelmatig gebruiken zodat je routine ontwikkelt. We zijn
immers zelf geen IT’ers, dus gebruiksgemak staat voorop. Heel veel organisaties
werken met Online Zorgplan, dus het is begrijpelijkerwijs niet 100% toegespitst op
Peuter Power. Je moet er daarom voor je specifieke toepassing een beetje je weg
in zien te vinden. Wat helpt, als tip, is dat je met je collega’s gezamenlijk afspraken
maakt over welke mogelijkheden je wel en niet gebruikt en hóe je het gebruikt.
Die eenduidigheid in gebruik helpt je enorm zoals goed met elkaar afspreken op
welke plek je specifieke data wegzet. Dat maakt het terugvinden en dus goed
samenwerken een stuk makkelijker. Deze oplossing biedt enorm veel opties, vaak
van algemene aard. Het zou voor ons fijn zijn om bepaalde mogelijkheden die
we niet gebruiken uit te kunnen zetten; dit zou een nog rustiger en eenvoudiger
schermbeeld opleveren.” Kim: “Die wens van mijn collega begrijp ik. Echter, hierin is
het schipperen omdat het een standaardproduct is en geen maatwerk. Een voordeel
hiervan is overigens weer wel dat het voor ons een stuk goedkoper is dan maatwerk.”

Wensen ter verbetering
Kim heeft nog wel een wens ter verbetering van Online Zorgplan: “Je kan externe
partijen op verschillende manieren toegang geven tot dossiers in Online Zorgplan:
dit kan op dossier- en trajectniveau. We zijn van plan om in de toekomst het dossier
van één kind op meerdere manieren in te zetten. Dit betekent dat je binnen één
dossier meerdere trajecten kan hebben. Dan wil je bijvoorbeeld dat een diëtiste
binnen dat traject alleen toegang krijgt tot Peuter Power. Immers, het is voor haar
niet relevant om toegang te krijgen tot andersoortige maatwerktrajecten. Nu is
het regelen van die toegang op dossier- of trajectniveau nog wel ingewikkeld. Het
trajectniveau is voor ons het meest wenselijk, maar in de visuele presentatie van
die niveaus in de applicatie zien we niet veel verschil. Wel van belang, want het
maakt nogal wat uit of je iemand toegang geeft tot het hele dossier of alleen een
traject.”

Toekomstplannen
Kim: “Momenteel vlechten we de Bredase klanten van Kidos, vanuit een nu nog
bestaande aparte Bredase omgeving voor Kidos, in de Zuid-Holland Zuid Kidos
database van Jong JGZ in. We zijn immers één organisatie. Is dat klaar? Dan werkt
voor Kitty en haar Bredase collega’s de koppeling tussen ons centrale Kidos en

SAMENWERKEN AAN DE
BESTE ZORG
Online Zorgplan is een volledig, veilig en modern cliëntvolgsysteem
waarin zorgprofessionals samen met de cliënt, ketenpartners en
collega’s samenwerken aan de beste zorg.

Online Zorgplan die zij zo graag willen. De medewerkers van Gino Software helpen
ons hierbij.” Verder wil Jong JGZ uiteindelijk dat ook de ouders van de kinderen in
het dossier gaan meekijken. Kim: “Dat maakt het maximaal overzichtelijk; ouders
kunnen bijvoorbeeld via Online Zorgplan zelf akkoord geven op de initiatieven
binnen Peuter Power voor alle betrokken zorgprofessionals. Of de ouders kunnen

Door slimme functionaliteiten, het gratis cliëntenportaal en
overzichtelijke schermen besparen onze klanten en eindgebruikers tijd
op hun administratie. Tijd die zij kunnen besteden aan de begeleiding
van cliënten.

bestanden uploaden zodat onze zorgprofessionals zien dat deze ouders binnen
de gezinssituatie concreet aan de slag zijn met onze adviezen.”

www.online-zorgplan.nl

