
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

13 maart 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw L.C. Zetten en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen D66 ex art. 38 RvO inzake het Elektronisch 

Kinddossier 

 

 

 

 

Haarlem, 13 maart 2008, 

 

 

 

Geacht college, 

 

In de nota Herijking Peuterspeelzaalwerk is het volgende te lezen: 

 

In juni 2007 leverde Jeugdgezondheidszorg Kennemerland de eerste gegevens uit 

het Elektronisch Kinddossier (EKD) op. Het EKD wordt nu een jaar bijgehouden, 

waarbij alle nieuwgeborenen zijn ingevoerd in het systeem. De eerste gegevens 

betreffen dan ook vooralsnog uitsluitend 0-1 jarigen. In de komende jaren zal het 

EKD een schat aan informatie kunnen opleveren etc. 

 

Vraag 1: Op basis van welke vragen zijn de gegevens van alle nieuwgeborenen in 

Haarlem ingevoerd in het systeem?   

 

Vraag 2: Wat moeten wij ons voorstellen bij de zogenoemde “schat aan 

informatie”? 

 

Vraag 2:  Op basis van welke zaken wordt een eventueel risicoprofiel opgesteld? 

 

Vraag 3:  Zijn in het EKD ook medische gegevens opgenomen? 

 

Vraag 4: Zijn er, behalve Jgz Kennemerland nog andere organisaties bij het EKD 

betrokken? 
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Vraag 5: Zo ja, op welke wijze participeren zij in dit systeem?  

 

Vraag 6:  Kunnen we ook verwachten dat de gegevens van kinderen ouder dan 1 

jaar binnenkort worden ingevoerd? Zo ja, op basis van welke vragen? 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Louise van Zetten 

Fractie D66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan mevrouw L.C. Zetten 

lid van de gemeenteraad 

Tuinwijklaan 44 

2012 RH  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 13 maart 2008 

het Elektronisch Kinddossier 

 

 

Geachte mevrouw Zetten, 

 

Op 13 maart 2008 ontvingen wij schriftelijke vragen van u in het kader van de nota 

Herijking Peuterspeelzaalwerk (kenmerk 2008/16564), met betrekking tot het 

Elektronisch Kinddossier (EKD). Met deze brief geven wij u antwoord op uw 

vragen. Deze antwoorden zijn in overleg met de JGZ Kennemerland tot stand 

gekomen. 

 

1. Op basis van welke vragen zijn de gegevens van alle nieuwgeborenen in 

Haarlem ingevoerd in het systeem?  

 

Antwoord 

Het EKD heeft primair als doel de papieren dossiers van de Jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) te digitaliseren, zodat gegevens beter overgedragen -, risico’s eerder 

gesignaleerd -, en kinderen beter gevolgd kunnen worden. De gegevens die in het 

EKD worden opgenomen zijn praktisch dezelfde gegevens als voorheen op papier 

werden geregistreerd. Alleen gebeurt dit door digitalisering nu wat meer 

‘gestandaardiseerd’, volgens duidelijker en overzichtelijker procedures, met 
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beveiligde toegang, registratie wanneer door wie wijzigingen aangebracht worden, 

et cetera. 

 

De eerste gegevens van nieuwgeborenen worden ontvangen via de entadministratie 

(hielprik in het kader van uitvoering Rijksvaccinatieprogramma) en betreffen 

geboortedatum, naam en adres. Na 14 dagen doet de wijkverpleegkundige een 

intake en stelt vragen over onder andere zwangerschap, bevalling, geboorte, 

risicofactoren, achtergrond van de ouders (opleiding, geboorteland en dergelijke). 

Vervolgens wordt het EKD bijgewerkt met elk contactmoment dat plaats vindt in 

het kader van uitvoering van het basistakenpakket 0-19. Daarnaast wordt soms extra 

informatie vastgelegd die van derden wordt ontvangen, zoals gegevens van een 

kinderarts over een ziekenhuisopname of van een peuterspeelzaalleidster over 

gedrag op de peuterspeelzaal. 

 

2(A). Wat moeten wij ons voorstellen bij de zogenoemde “schat aan 

informatie”? 

 

Antwoord 

Een neveneffect van de digitalisering van de dossiers van de JGZ is dat hiermee 

lokaal en landelijk meer inzicht verkregen kan worden in trends in ontwikkeling 

van de jeugd waar voorheen weinig zicht op was. Zo lang met papieren dossiers 

gewerkt werd, konden bijvoorbeeld niet (op elk moment) gegevens aangeleverd 

worden over het gebruik van de peuterspeelzaal in Haarlem en welke 

ontwikkelingen hierin te zien waren. Hoewel bij elk individueel kind wel werd 

nagevraagd of het gebruik maakte van de peuterspeelzaal, was het door het op 

papier bijhouden van gegevens niet goed mogelijk deze te ‘bundelen’ tot een 

totaalbeeld op bijvoorbeeld stedelijk niveau. 

 

Het EKD is de belangrijkste informatiebron om het gebruik van 

peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (gespecificeerd naar diverse vormen) in de 

diverse wijken en buurten van Haarlem in kaart te krijgen en te houden. Heel 

belangrijk is dat we daarbinnen nu ook meer inzicht krijgen in de omvang en 

vindplaats van bepaalde specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld die voor de 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit stelt ons in staat ons aanbod beter op 

de doelgroep af te stemmen. Overigens worden deze gegevens door de JGZ 

Kennemerland volledig geanonimiseerd verstrekt (aantallen per postcodegebied), 

om uitsluitend het doel te kunnen dienen waarvoor ze bedoeld zijn. De gegevens 

zijn dus niet te herleiden tot personen. 

 

2(B).  Op basis van welke zaken wordt een eventueel risicoprofiel opgesteld? 

 

Antwoord 

Het EKD is zoals gezegd een registratiemethode ten behoeve van het uitvoeren van 

het wettelijk basistakenpakket JGZ 0-19. Op landelijk niveau (ActiZ, GGD 

Nederland en VNG) is besloten dat de zogenaamde ‘Basisdataset’ (versie 2.0) de 

basis is voor de registratie voor de totale JGZ in Nederland, zodat landelijke 

uitwisseling en beleidsanalyse mogelijk is. 
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Ook risicofactoren worden vastgelegd volgens die landelijke Basisdataset. 

Daarnaast gebeurt dit ook op basis van afspraken gemaakt in het kader van 

‘Eenheid van Taal’; een project om te komen tot eenduidige definities in de zorg. 

Verder worden risicofactoren geregistreerd op basis van bijvoorbeeld bevindingen 

van de arts of wijkverpleegkundige tijdens de consulten, gesprekken, onderzoeken. 

 

3.  Zijn in het EKD ook medische gegevens opgenomen?  

 

Ja, het basistakenpakket JGZ bestaat immers voor een groot deel uit medische 

taken. Zo zijn in het EKD bijvoorbeeld gegevens te vinden uit screenings, uit 

lichamelijk onderzoek door de arts, uit ontwikkelingsonderzoek en ook zijn 

medische gegevens opgenomen die bij de JGZ binnenkomen via andere 

hulpverleners. 

 

4. Zijn er, behalve JGZ Kennemerland nog andere organisaties bij het EKD 

betrokken? 

5. Zo ja, op welke wijze participeren zij in dit systeem? 

 

Antwoord 

Op dit moment zijn er geen andere organisaties bij het EKD betrokken. Wel wordt 

een pilot voorbereid met de JGZ 4-19 van de GGD Kennemerland. De jeugdarts en 

sociaal verpleegkundige van de GGD gaan binnen het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) ook een periode in het EKD registreren. De hele JGZ 0-19 is vanaf 1 

januari 2009 wettelijk verplicht te werken met een EKD. 

 

6.  Kunnen we ook verwachten dat de gegevens van kinderen ouder dan 1 jaar 

binnenkort worden ingevoerd? Zo ja, op basis van welke vragen? 

 

Antwoord 

Ja. Op 1 januari 2006 is de JGZ Kennemerland gestart met registratie in het EKD in 

plaats van op papier. Van kinderen geboren vanaf 1 januari 2006 zullen alle 

gegevens vanaf de geboorte gedigitaliseerd zijn in het EKD. Van kinderen geboren 

vóór 1 januari 2006 worden alleen de contactmomenten in het EKD geregistreerd 

die vanaf die datum hebben plaatsgevonden. Van kinderen geboren in 2004 + 2005 

is daarnaast vorig jaar als ‘inhaalslag’ met het oog op de VVE-indicatie een aantal 

gegevens (bijvoorbeeld opleiding ouders) vanuit het papieren dossier overgenomen 

in het EKD. 

 

NB. Begin april is de JGZ Kennemerland HKZ-gecertificeerd (= Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hierbij is opgemerkt dat er op weinig 

plaatsen in Nederland zo’n goed ingericht EKD operationeel is, en dit EKD een 

voorbeeld is voor de ontwikkeling in de rest van Nederland 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 


