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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van vier CQ-index vragenlijsten 
binnen een pilot-onderzoek naar de kwaliteit van de Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar 
vanuit het perspectief van ouders en kinderen. Het onderzoek is in 2007/2008 door het 
NIVEL uitgevoerd, in samenwerking met ActiZ, GGD Nederland en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport en onder regie van ZonMw. Het onderzoek maakt deel uit van het 
landelijk kwaliteitsprogramma Beter Voorkomen en is onderdeel van de benchmark 
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. 
 
Dit onderzoek biedt inzicht in de toepasbaarheid en de psychometrische eigenschappen 
en, waar mogelijk, van het discriminerend vermogen van de nieuwe CQ-index 
vragenlijsten. Met behulp van de instrumenten kan in de nabije toekomst vergelijkende 
informatie over de zorgaanbieders in de JGZ ontwikkeld worden voor de zorgaanbieders. 
Maar ook anderen, zoals patiëntenverenigingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 
de overheid kunnen de CQI informatie gebruiken voor belangenbehartiging en 
monitoring van kwaliteit. 
 
 
NIVEL 
Utrecht, februari 2009 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het loont dan ook om te investeren in de jeugd. 
De Nederlandse overheid doet dit onder andere met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 tot 
19 jaar. Het beoogde doel van de JGZ is een zo gezond mogelijke jeugd en dit wil men 
bereiken door het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve en 
psychosociale ontwikkeling van alle jeugdigen (GGD Nederland, 2000b). Het streven 
hierbij is om verschillen in de volksgezondheid te verkleinen en iedereen gelijke kansen 
op gezondheid te bieden (Hira Sing, 2001). 
 
Meestal wordt de zorg voor de 0 tot 4-jarigen uitgevoerd door zorginstellingen die 
grotendeels onder ActiZ (een brancheorganisatie van zorgondernemers) vallen en de zorg 
voor 4 tot 19-jarigen door GGD Nederland. ActiZ en GGD Nederland streven 
gezamenlijk naar het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige integrale JGZ. Eén van 
de strategieën voor het verbeteren van de kwaliteit van de JGZ is benchmarking. In deze 
benchmark worden prestaties op verschillende dimensies inzichtelijk gemaakt en 
vergeleken. De benchmark JGZ wordt als onderdeel van het landelijk 
kwaliteitsprogramma ‘Beter voorkomen’ in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en onder regie van ZonMw uitgevoerd. De dimensies 
die vergeleken worden zijn financiële prestaties, zorguitkomsten, cliëntenoordelen en 
medewerkeroordelen. 
 
In dit rapport wordt de ontwikkeling van het meetinstrument beschreven dat in beeld 
brengt hoe de cliënten van de JGZ de dienstverlening ervaren en het belang dat zij hieraan 
hechten. Het meetinstrument bestaat uit vier vragenlijsten voor vier verschillende 
leeftijdscategorieën. Deze vragenlijsten zijn gebaseerd op de Consumer Quality-index 
(CQ-index of CQI), een gevalideerde methodiek voor het meten van klantervaringen in de 
zorg. De vragenlijsten zijn nieuw ontwikkeld, waarbij zo mogelijk gebruik is gemaakt 
van vragenlijsten die al worden gebruikt in de JGZ. 
 
 

1.2 De CQ-index 
 
De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek voor klantervaringsonderzoek in de 
zorg en bevat zowel gestandaardiseerde vragenlijsten als gestandaardiseerde protocollen 
voor het uitvoeren van een meting met de vragenlijsten. Verder is de CQ-index een 
geregistreerd merk dat eigendom is van het Centrum Klantervaring Zorg (zie 
www.centrumklantervaringzorg.nl). CQ-index vragenlijsten zijn een familie van 
vragenlijsten die ontwikkeld zijn vanuit het perspectief van gebruikers van 
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zorgvoorzieningen en gericht op het meten van de ervaringen van patiënten/cliënten met 
de zorg en zorginstanties, als ook het belang dat de cliënten hechten aan de verschillende 
kwaliteitsaspecten. De CQ-index is gebaseerd op zowel CAHPS (Consumer Assessment 
of Healthcare Providers and Systems, Delnoij et al., 2006; Hargraves et al., 2003; Harris 
et al., 1985; Hays et al., 1999)- als QUOTE (QUality Of care Through the patient’s Eye, 
kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief, Hekkink et al., 2003; Nijkamp et al., 
2002b; Nijkamp et al., 2002a; Sixma et al., 1998a; Sixma et al., 1998b; Sixma et al., 
2000)-vragenlijsten. Deze zijn wetenschappelijk gefundeerd en vanuit het perspectief van 
cliënten ontwikkeld. Voor de Nederlandse gezondheidszorg is deze methodiek 
ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van 
het AMC. Voor verschillende sectoren in de care en cure worden momenteel dergelijke 
vragenlijsten voor cliëntraadplegingen volgens de CQ-index systematiek ontwikkeld, 
zodat landelijk dekkende en vergelijkbare informatie kan worden verkregen over de 
ervaringen van cliënten. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de 
CQ-index systematiek aangewezen als de standaard voor het meten van de 
klantervaringen in de zorg. 
 
 

1.3 Het huidige onderzoek: Ontwikkeling CQ-index Jeugdgezondheidszorg 
 
Zoals eerder genoemd is het doel van het huidige onderzoek het ontwikkelen van een 
meetinstrument dat de kwaliteit van de JGZ in kaart brengt. Uiteindelijk kan met het 
meetinstrument vergelijkende kwaliteitsinformatie voor aanbieders van de JGZ 
ontwikkeld worden, toezichtinformatie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
vergelijkingsinformatie voor (toekomstige) zorggebruikers en monitorinformatie voor de 
overheid. Met het nieuwe meetinstrument kunnen in de toekomst vragen worden 
beantwoord als: ‘hoe oordelen mensen over de zorg?’, ‘wat zijn de ervaringen met de 
zorg?’, ‘wat vinden cliënten belangrijke aspecten van de zorg?’ en ‘welke aspecten van 
de zorg kunnen nog verbeterd worden?’. Het primaire doel van dit onderzoek is het 
ontwikkelen van het meetinstrument en niet om de cliëntervaringen in kaart te brengen. 
Er wordt wel een kleine selectie van cliëntervaringen gepresenteerd ter illustratie van de 
toepasbaarheid van het meetinstrument. 
Op basis van de gegevens die bij dit onderzoek worden verzameld, worden de volgende 
vragen beantwoord: 

 
1  ‘Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden in de 

jeugdgezondheidszorg?’ 
 

2 ‘Wat zijn de psychometrische eigenschappen van het meetinstrument?’ 
 
3 ‘Wat is het discriminerend vermogen van het meetinstrument?’ 
 
4 ‘Hoe moet het meetinstrument worden aangepast om het te optimaliseren?’ 
 
5 ‘Wat waren de feitelijke ervaringen van cliënten met de zorg?’ 
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1.4 Indeling van het rapport 
 
Dit rapport bestaat uit elf hoofdstukken. Allereerst wordt de ontwikkeling van het 
meetinstrument beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de dataverzameling en 
analyses weergegeven. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de respons, de selectie van 
cliënten en enkele achtergrondkenmerken van de aangeschreven mensen beschreven. 
Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 tonen de belangrijkste resultaten van de analyses van alle 
vragenlijsten. In hoofdstuk 9 wordt geïllustreerd hoe men met behulp van de CQ-index 
Jeugdgezondheidszorg tot informatie voor cliënten en andere partijen kan komen. In 
hoofdstuk 10 wordt een voorstel tot aanpassing van de vragenlijsten gedaan op basis van 
zowel psychometrische eigenschappen, het discriminerend vermogen, als beleidsmatige 
en/of inhoudelijke argumenten. Hoofdstuk 11 geeft ten slotte een samenvatting van het 
onderzoek. 
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de vragenlijsten zijn ontwikkeld. Eerst wordt 
beschreven wat de JGZ is, welke diensten zij levert en hoe op basis hiervan de keuze voor 
de verschillende doelgroepen en de verschillende vragenlijsten is gemaakt. Vervolgens 
wordt beschreven hoe de verschillende vragenlijsten tot stand zijn gekomen. 
 
 

2.1 Wat is de JGZ en welke diensten levert zij? 
 
Sinds 1 januari 2003 is er sprake van een integrale JGZ voor 0 tot 19-jarigen, in 
tegenstelling tot de tot dan toe bestaande splitsing van de zorg voor 0 tot 4-jarigen en 4 
tot 19-jarigen. Dit naar aanleiding van een wetswijziging in 2002 die tot doel had om de 
doorgaande lijn tussen de zorg voor de leeftijdsgroepen 0 tot 4 jaar en 4 tot 19 jaar te 
realiseren (Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19, 2001). De belangrijkste 
verandering is dat de gemeente in de nieuwe opzet van de JGZ de regie in dit hele proces 
heeft; tot dan toe was dat alleen het geval voor de groep van 4 tot 19 jaar. Daarnaast is het 
basistakenpakket vastgelegd. Dit basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg bestaat 
uit een uniform deel en een maatwerkdeel. Het uniforme deel van het basispakket bestaat 
uit producten die gevraagd en ongevraagd op gestandaardiseerde wijze aan alle kinderen 
van een bepaalde leeftijd moeten worden aangeboden, bijvoorbeeld het monitoren van 
groei en ontwikkeling. Het maatwerkdeel van het pakket moet ook worden aangeboden, 
maar gemeenten zijn vrij in de afstemming van de inhoud en hoeveelheid van deze zorg 
op de lokale zorgbehoefte. 
 
 

2.1.1 Van welke diensten worden de klantervaringen gemeten? 
 
Voor de ontwikkeling van de CQI meetinstrumenten zijn vooraf door de werkgroep die 
bestond uit mensen die in verschillende functies in de jeugdgezondheidszorg werkzaam 
zijn (zie bijlage 1), enkele keuzes gemaakt. De werkgroep heeft ervoor gekozen om alleen 
de ervaringen met het uniforme deel van het basistakenpakket te meten. Het 
maatwerkdeel van het basistakenpakket is dermate verschillend per gemeente dat het heel 
moeilijk is om één vragenlijst te ontwikkelen die ervaringen met het maatwerkdeel meet. 
Bovendien kunnen de verschillende JGZ instellingen niet met elkaar vergeleken worden 
wat het maatwerkdeel betreft en een vergelijking tussen de instellingen is juist één van de 
doelen van de benchmark. 
 
Het uniforme deel van het basistakenpakket bestaat uit 15 contactmomenten voor de 0 tot 
4-jarigen. Deze contactmomenten vinden plaats op het consultatiebureau, waarbij zowel 
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de ouder(s)/verzorger(s)1 als het kind aanwezig zijn. Voor de 4 tot 19-jarigen zijn er naast 
de vaccinaties en een screening door de logopedist, drie standaardcontactmomenten 
waarop een zogenaamd Preventief GezondheidsOnderzoek (PGO) plaats vindt. Het eerste 
PGO vindt plaats in groep 2 van de basisschool. Bij dit PGO zijn zowel de ouder als het 
kind aanwezig. Het tweede PGO vindt plaats in groep 6/7 van de basisschool. Of 
verwacht wordt dat de ouder bij dit tweede PGO aanwezig is, verschilt per GGD en hangt 
ook af van de wensen van de ouder(s) en het kind. De ouder(s) zijn hoe dan ook wel nauw 
betrokken bij dit contactmoment en vullen onder andere voorafgaand aan dit PGO een 
vragenlijst over het kind in. Het derde PGO vindt plaats in de eerste of tweede klas van 
het voortgezet onderwijs. Bij dit contactmoment is alleen het kind aanwezig en zijn de 
ouder(s) nauwelijks betrokken. 
 
Door de werkgroep is besloten om binnen het uniforme deel alleen de klantervaringen te 
meten met de standaardcontactmomenten voor de 0 tot 4-jarigen en met de drie 
preventieve gezondheidsonderzoeken voor de 4 tot 19-jarigen. De klantervaringen met 
het contactmoment waarop de vaccinaties plaatsvinden en met het contactmoment met de 
logopediste worden niet gemeten, omdat dit dusdanige korte contactmomenten zijn en 
inhoudelijk gezien respectievelijk alleen een vaccinatie en controle van de 
spraakontwikkeling omvatten. Daarnaast is door de werkgroep besloten om leerlingen 
van het speciaal onderwijs uit te sluiten, omdat zij andere (en meer) contactmomenten 
hebben dan de contactmomenten die in het standaardtakenpakket zijn opgenomen. 
 
 

2.1.2 Doelgroepen en vragenlijsten 
 
Alhoewel er meerdere cliënten van de JGZ, zoals scholen en (hulpverlenings)instellingen, 
te onderscheiden zijn, hebben ActiZ en GGD Nederland vanwege de noodzakelijke 
prioritering gekozen voor het meten van ervaringen van de primaire cliënten van de JGZ: 
de ouder(s) en het kind. Deze cliënten zijn opgedeeld in vier doelgroepen en voor elke 
doelgroep is één vragenlijst ontwikkeld. De eerste doelgroep betreft de 0 tot 4-jarigen, die 
het consultatiebureau bezoeken. Voor deze groep is een zogenaamde consultatiebureau-
vragenlijst (afgekort CB-vragenlijst) ontwikkeld. De andere drie doelgroepen betreffen de 
cliënten die een Preventief GezondheidsOnderzoek (PGO) hebben gehad. Voor elk PGO 
is één vragenlijst ontwikkeld, de zogenaamde PGO1-, PGO2-, en PGO3-vragenlijst. De 
reden om een opsplitsing te maken tussen een CB-vragenlijst en de PGO-vragenlijsten is 
dat de bezoeken aan het consultatiebureau een ander karakter hebben dan de PGO’s. Eén 
van de belangrijkste verschillen is dat de bezoeken aan het consultatiebureau veel vaker 
plaatsvinden (15 standaardcontactmomenten voor de 0 tot 4-jarigen) dan de PGO’s (3 
standaardcontactmomenten voor de 4 tot 19-jarigen). De reden om voor alle drie de 
PGO’s, ondanks dat ze erg op elkaar lijken, een aparte vragenlijst te maken is dat niet bij 
ieder PGO zowel het kind als de ouder kunnen worden ondervraagd. Bij PGO 1 zijn 
zowel de ouder als het kind betrokken, maar vanwege de leeftijd van het kind (ongeveer 5 
jaar), kan alleen de ouder worden ondervraagd. Bij PGO 2 is soms alleen het kind 

                                                      
1  Verder in de tekst wordt omwille van de leesbaarheid alleen gesproken over ouder(s). Hier worden 

vanzelfsprekend ook verzorger(s) bedoeld. 
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aanwezig, soms de ouder en het kind, maar is de ouder hoe dan ook nauw betrokken, 
zodat voor deze leeftijdsgroep zowel de ouder als het kind moeten worden ondervraagd. 
Bij PGO 3 is alleen het kind aanwezig en is de ouder slechts zijdelings betrokken, zodat 
het alleen zin heeft om het kind te ondervragen. 
 
 

2.2 Ontwikkeling eerste versie meetinstrument 
 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe meetinstrument is gebruik gemaakt van een aantal 
verschillende bronnen. 
 
 

2.2.1 Inventarisatie van bestaande meetinstrumenten 
 
Als eerste is er een inventarisatie van bestaande meetinstrumenten gemaakt. Vanuit ActiZ 
is er een brief gestuurd naar alle GGD-en en zorginstellingen, met de vraag of men 
beschikte over bestaande meetinstrumenten om de cliënttevredenheid met de JGZ in kaart 
te brengen en of wij van dit materiaal gebruik mochten maken. Daarnaast is door het 
NIVEL contact opgenomen met het IVA beleidsonderzoek en advies in Tilburg, met 
hetzelfde verzoek, omdat ons bekend was dat zij in 2002 in Noord Brabant een 
benchmark cliëntoordelen over de JGZ voor 0 tot 4-jarigen hadden uitgevoerd. 
 
In totaal hebben we 32 bestaande vragenlijsten ontvangen. Eén vragenlijst was niet 
bruikbaar omdat deze over het contactmoment met de logopedist ging en wij dit 
contactmoment niet ondervroegen. De meerderheid van de vragenlijsten (24) was bedoeld 
om de klantervaringen met het consultatiebureau te meten. Voor PGO 1 ontvingen we 
vier vragenlijsten. Drie vragenlijsten waren voor meerdere doelgroepen bedoeld (één voor 
CB, PGO 1 en PGO 2, één voor PGO 1, PGO 2 en PGO 3, en één voor alle vier de 
doelgroepen). Daarnaast hebben we zelf via internet naar bestaande meetinstrumenten 
gezocht. Dit leverde geen meetinstrumenten op die we niet via de inventarisatie bij 
organisaties hadden ontvangen. De vragen uit de bestaande meetinstrumenten zijn op een 
rij gezet en per thema geordend. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de bestaande 
vragenlijsten en bijlage 3 bevat een overzicht van de thema’s die in de bestaande 
vragenlijsten aan de orde kwamen. 
 
 

2.2.2 Focusgroepsgesprekken en telefonische interviews 
 
Ten tweede is er voor elk van de doelgroepen aan een aantal kinderen of ouders gevraagd 
naar hun ervaringen. De oorspronkelijke insteek was om voor elke doelgroep een face-to-
face focusgroepsgesprek te houden. Het bleek echter al zeer lastig om voldoende 
deelnemers voor een face-to-face focusgroepsgesprek over het consultatiebureau te 
werven. De verwachting was dat dit nog moeilijker zou zijn voor de drie andere 
doelgroepen, waarbij het slechts om een eenmalig contactmoment gaat. Voor deze drie 
andere doelgroepen is er dan ook voor gekozen om deelnemers ook andere, minder 
tijdsintensieve, mogelijkheden aan te bieden om hun mening over de PGO’s te geven. 
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Naast een face-to-face focusgroepsgesprek konden de deelnemers voor PGO 1 en PGO 2 
ervoor kiezen om hun mening over het PGO te geven via een online forum, een 
telefonisch interview of via de email. Voor PGO 3 wilden we graag een vergelijking 
maken tussen resultaten van een face-to-face focusgroepsgesprek en een online forum. 
We boden hen daarom niet de mogelijkheid van een telefonisch interview of een reactie 
via de email aan. Iedereen kon de mogelijkheid aankruisen om niet mee te doen, of om 
meer informatie te krijgen voordat men zou besluiten om deel te nemen of niet deel te 
nemen. Voor iedere doelgroep zijn er 150 uitnodigingsbrieven verstuurd. Voor de CB-
groep is bij drie organisaties geworven, te weten bij Carint, Livio en Thuiszorg NW 
Twente. De keuze voor deze organisaties was vooral een geografische, zodat alle 
deelnemers aan het gesprek een korte reisafstand hadden. Voor PGO 1, PGO 2 en PGO 3 
is bij één GGD met meerdere vestigingen geworven. Voor PGO 1 en PGO 2 werden de 
ouders benaderd, voor PGO 3 de kinderen. De reden dat er maar bij één GGD is 
geworven, is dat het in verband met de privacyregels lastig bleek om GGD-en bereid te 
vinden om hun cliënten te benaderen voor deelname. Wanneer men al bereid was om hun 
cliënten te benaderen voor deelname, dan wilden de GGD-en deze cliënten zelf benaderen 
en de contactgegevens niet vrijgeven. Dit vroeg van de GGD-en een behoorlijke 
tijdsinvestering. In Tabel 2.1 is de respons weergegeven. 
 
 
Tabel 2.1 Aantal verstuurde brieven en aantal reacties, uitgesplitst naar gekozen 
 optie, en uiteindelijk totaal aantal deelnemers 
 
 CB PGO 1 PGO 2 PGO 3 

Aantal verstuurde uitnodigingsbrieven 150 150 150 150 
Aantal reacties 28 34 44 37 
     
Gekozen optie:     
face-to-face focusgroepsgesprek 7 0 0 1 
online forum n.v.t. 2 0 2 
telefonisch n.v.t. 2 7 n.v.t. 
per e-mail n.v.t. 14 11 n.v.t. 
eerst meer informatie 0 3 2 1 
nee 21 13 24 32 
geen optie aangekruisd 0 0 0 1 
     
Uiteindelijk totaal aantal deelnemers 5 11 15 4 

 
CB 
Van de zeven deelnemers die zich hadden opgegeven om deel te nemen aan een focus-
groepsgesprek over CB’s, konden er vijf op de voorgestelde datum. Van deze vijf per-
sonen waren er slechts drie daadwerkelijk aanwezig bij het groepsgesprek. De twee 
personen die er niet waren en de twee personen die niet op de voorgestelde datum 
konden, zijn benaderd met de vraag of zij alsnog schriftelijk hun mening wilden geven 
over het consultatiebureau. Aan deze oproep hebben de twee laatstgenoemde personen 
geen gehoor gegeven, de andere twee wel. 
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PGO 1 
Degenen die hun reactie per email (veertien) of op een online forum (twee) wilden geven 
hebben een brief toegemaild gekregen en als bijlage een aantal vragen. Na de eerste email 
is er nog een reminder gestuurd. In totaal hebben zeven mensen hun reactie per email 
gegeven. In totaal zijn er vijf mensen gebeld (te weten degenen die telefonisch hun 
mening wilden geven als degenen die eerst meer informatie wilden hebben). Van hen kon 
één persoon niet bereikt worden. 
 
PGO 2 
Niemand wilde deelnemen aan een focusgroepsgesprek en ook waren er geen mensen die 
mee wilden doen aan een online forum. De mensen die graag meer informatie wilden 
hebben over het onderzoek zijn gebeld en zij stemden allen in met een telefonisch 
interview. Het kwam er dus op neer dat elf deelnemers benaderd zijn om hun reactie per 
email te geven (hiervan reageerden zes mensen) en dat negen deelnemers telefonisch zijn 
geïnterviewd. 
 
PGO 3 
In totaal waren er maar vier leerlingen die hun mening wilden of meer informatie wilden. 
Aan hen werd een email gestuurd met de vraag of zij nog meer mensen wisten die hun 
mening zouden willen geven. Er werd bij gezegd dat wanneer ze zouden deelnemen aan 
het gesprek of forum ze een waardebon van vijftien euro zouden krijgen. Hier was geen 
reactie op gekomen. Een verpleegkundige die zelf de preventieve gezondheidsonder-
zoeken afnam, heeft een aantal scholieren benaderd, helaas ook zonder reactie. De vier 
leerlingen die wel wilden deelnemen, hebben allen een email met een aantal vragen 
ontvangen. Eén van hen reageerde per email, de andere drie zijn telefonisch benaderd. 
Vanwege de geringe respons konden we voor deze groep geen vergelijking maken tussen 
de resultaten van een face-to-face focusgroepsgesprek en een online forum. 
 
Voor alle vier de doelgroepen is er een vragenroute gemaakt. Na het noemen van drie 
positieve en drie negatieve ervaringen, kwam er een aantal thema’s aan de orde. In bijlage 
4 is te vinden welke thema’s we aan de orde hebben gesteld en welke thema’s er nog 
meer naar voren kwamen. 
 
Op basis van deze twee bronnen (inventarisatie bestaande meetinstrumenten en focus-
groepsgesprekken) is er voor elk van de doelgroepen een conceptvragenlijst opgesteld.  
 
 

2.3 Testfase conceptvragenlijsten 
 
De conceptvragenlijsten voor het CB, PGO 1, PGO 2 en PGO 3 zijn schriftelijk 
voorgelegd aan de leden van de werkgroep en aan ouders en kinderen uit de doelgroep. 
Hun op- en aanmerkingen bij de vragenlijst zijn verwerkt. Voor PGO 3 was het door 
tijdsgebrek niet haalbaar om een conceptversie te testen onder kinderen. 
 
De definitieve versies van de vragenlijsten die in de pilotfase zijn gebruikt, zijn te vinden 
in bijlage 5 (CB), bijlage 6 (PGO1), bijlage 7 (PGO2) en bijlage 8 (PGO3). Hierbij dient 
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de opmerking te worden geplaatst dat alle vragenlijsten via internet zijn afgenomen (zie 
paragraaf 3.2). De uiteindelijke lay-out op internet wijkt af van de schriftelijke lay-out, 
die voor wordt geschreven in het Handboek CQ-index Meetinstrumenten (Sixma et al., 
2007). 

18 CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 



3 Dataverzameling en analyses 
 
 
 
 
 
 
De pilotvragenlijsten CQ-index JGZ zijn onder steekproeven van cliënten uitgezet om de 
psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van het instrument te 
testen. In dit hoofdstuk worden de steekproeftrekking, dataverzameling en analyses 
beschreven. Voor deze dataverzameling en analyses geldt dat de procedures gebaseerd 
zijn op de richtlijnen uit het Handboek CQ-index Meetinstrumenten (Sixma et al., 2007). 
 
 

3.1 Steekproeftrekking 
 
De steekproef is getrokken door ABF-research (een onderzoeksbureau) volgens de door 
het handboek van de CQ-index voorgeschreven procedure (zie bijlage 9). De instellingen 
leverden aan ABF een bestand met een minimum aantal gegevens (waaronder cliënt-
nummer) om de steekproef te kunnen trekken. ABF trok de steekproef, koppelde aan het 
cliëntnummer een inlogcode en liet aan de instellingen weten welke cliëntnummers in de 
steekproef hoorden, en dus een uitnodigingsbrief moesten krijgen om de vragenlijst in te 
vullen. De instellingen zelf verstuurden deze uitnodigingsbrief met inlogcode, evenals de 
herinneringen. De reden dat de instellingen de brief zelf verstuurden was dat ze in 
verband met privacyregels de adressen van hun cliënten niet aan derden wilden geven. 
Om de instellingen goed te kunnen vergelijken, was een minimaal aantal ingevulde 
vragenlijsten van 100 per instelling nodig. Omdat we niet goed konden inschatten wat het 
responspercentage zou zijn bij online afname, hebben we besloten om per instelling per 
vragenlijst een steekproef van 500 deelnemers te trekken (tenzij de populatie minder dan 
500 deelnemers bevatte), met de hoop op een minimaal responspercentage van 20%. 
 
 

3.2 Dataverzameling 
 
Instellingen 
De deelnemende organisaties werden geworven door de projectgroep die bestond uit 
ActiZ en GGD Nederland. In totaal waren er dertien zorginstellingen (waaronder vaak 
meerdere consultatiebureaus vielen) en drie GGD-en die aan de meting meededen. In 
eerste instantie waren er zes GGD-en bereid gevonden, maar drie GGD-en haakten om 
verschillende redenen af. Aan de zorginstellingen en aan de GGD-en is gevraagd om een 
bestand naar ABF-research te sturen met de gegevens van de cliënten die respectievelijk 
het consultatiebureau bezochten of waarbij een preventief gezondheidsonderzoek is 
afgenomen. Per consultatiebureau legden we 100 van de 500 deelnemers ook de belang-
vragen voor, waarmee we voldoende respons voor de belangvragen verwachtten. Bij de 
GGD-en kregen, vanwege het kleine aantal deelnemende GGD-en, alle deelnemers de 
belangvragen voorgelegd. 
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Uitnodigingsbrieven en reminders 
Zoals in paragraaf 3.1 vermeld, hebben de instellingen zelf schriftelijke 
uitnodigingsbrieven en reminders verstuurd naar de cliënten in de steekproef. De 
uitnodigingsbrief voor de CB-, PGO1- en PGO2- vragenlijsten was geadresseerd aan de 
ouders/verzorgers van het betreffende kind en de PGO3-vragenlijst aan de 13/14 jarige 
zelf. In de schriftelijke uitnodigingsbrief vond men een inlogcode om de vragenlijst op 
internet in te vullen. Financiële overwegingen waren doorslaggevend om te kiezen voor 
alleen een online afname. De mogelijkheid om cliënten op verzoek een schriftelijke 
vragenlijst te sturen is overwogen, maar ook om financiële redenen afgeblazen. 
Volgens de CQI richtlijnen dienen er voor schriftelijke vragenlijsten drie reminders 
verstuurd te worden, in week 1, week 3 en week 5 na het versturen van de 
uitnodigingsbrief. Van deze richtlijn is afgeweken, omdat het in de praktijk niet haalbaar 
bleek dat iedere instelling afzonderlijk drie reminders verstuurde in de daarvoor 
voorgeschreven weken. Het versturen van de uitnodigingsbrieven en reminders in de 
juiste weken vergde behoorlijk veel organisatorische capaciteit van de instellingen. De 
instellingen was gevraagd om de eerste reminder twee weken na de uitnodigingsbrief te 
versturen en de tweede reminder twee weken na de eerste reminder. Aangezien de 
uitnodigingsbrieven en reminders decentraal vanuit 16 verschillende instellingen zijn 
verstuurd, zijn niet alle uitnodigingsbrieven en reminders voor alle instellingen op 
dezelfde dag verstuurd. Dit maakt het onmogelijk om (per instelling) na te gaan wie er na 
de uitnodigingsbrief, na de eerste reminder en na de tweede reminder de vragenlijst 
hebben ingevuld. 
 
 

3.3 Statistische analyses  
 
Het proces van analyseren van de verzamelde gegevens wordt hier uitgebreid beschreven, 
omdat het een ontwikkelingstraject betreft voor vragenlijsten die na validering door 
meerdere uitvoerders gebruikt moet kunnen worden. Het uitschrijven van de 
verschillende stappen in de analyse maakt de herhaalbaarheid en controleerbaarheid van 
het proces groter, wat de bruikbaarheid van het nieuwe instrument ten goede komt. De 
analysestappen zijn gebaseerd op de procedure in het Handboek CQI Meetinstrumenten 
(zie voor de meest actuele versie van dit handboek www.centrumklantervaringzorg.nl), 
waaraan toekomstige gebruikers zich moeten houden. 
 
Allereerst werden de databestanden, die werden opgeleverd door ABF-research, 
opgeschoond. Daarbij werden de volgende stappen uitgevoerd: 
 
Controle op dubbele vragenlijsten 
Eerst is gekeken of van één respondent meerdere vragenlijsten in het databestand 
voorkwamen. 
 
Verwijderen van vragenlijsten van bepaalde groepen respondenten 
Vervolgens zijn de vragenlijsten van de volgende groepen verwijderd uit het databestand:  
1. Mensen die aangeven dat zij niet mee willen doen. 
2. Mensen die geen enkele vraag hebben beantwoord. 
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3. Mensen die aangeven dat ze onterechte zijn aangeschreven. 
4. Mensen die niet zelf de vragenlijst hebben ingevuld. 
 
Verwijderen van incomplete vragenlijsten 
Een vragenlijst is als incompleet gedefinieerd als de respondent minder dan 50% van de 
kernitems heeft ingevuld. Kernitems zijn de items die door iedereen moeten worden 
ingevuld, met uitzondering van de belangvragen. 
 
Schonen van screener- en vervolgvragen 
Op verschillende plaatsen in de vragenlijst moesten respondenten bepaalde vragen wel of 
niet invullen, afhankelijk van hun antwoord op de vorige vraag. Een voorbeeld: een 
waarderingscijfer voor de zorg van een verpleegkundige moest alleen gegeven worden 
door respondenten die aangaven dat zij contact hadden gehad met een verpleegkundige. 
Bij deze vragen geldt dat de screenervraag leidend is. De online vragenlijst was dusdanig 
geprogrammeerd dat de respondenten de vragen die zij niet hoefden in te vullen, ook niet 
voorgelegd kregen. Gecontroleerd is of de antwoorden op de vervolgvragen van 
respondenten die op de screenervraag hebben geantwoord dat de vraag niet op hen van 
toepassing was of de screenervraag niet hebben ingevuld, inderdaad missing zijn.  
 
De opgeschoonde databestanden vormden vervolgens het uitgangspunt voor de verdere 
analyses gericht op het optimaliseren van de CQI-vragenlijsten. Deze psychometrische 
analyses dienden om a) te kijken naar de toepasbaarheid van de vragen; b) te kijken naar 
de opbouw van het meetinstrument in de zin van kwaliteitsdimensies en/of thema’s; c) de 
stabiliteit en betrouwbaarheid van verschillende schalen vast te stellen; en d) de meest 
relevante kwaliteitsaspecten te destilleren. Ook werd vastgesteld of bepaalde belangrijke 
aspecten en/of thema’s ontbraken (face validity of indrukvaliditeit). De volgende analyses 
werden uitgevoerd.  
 
(1) Itemanalyses (ervaringsvragen en belangvragen).  
Eén van de aspecten waar per item naar gekeken moet worden is de scheefheid van de 
verdeling van antwoorden op de ervaringsvragen. De scheefheid zegt iets over of een 
item groepen respondenten kan onderscheiden. De vuistregel wat betreft de scheefheid 
van de verdeling van antwoorden is dat vragen waarbij meer dan 90% van de mensen een 
extreme categorie heeft aangekruist te scheef verdeeld zijn. De ervaringen zijn dan zo 
weinig verschillend dat deze niet meer discrimineren tussen verschillende groepen 
respondenten. Indien een bepaalde screenervraag scheef verdeeld is, heeft het wellicht 
geen zin om de vervolgvragen te stellen en kunnen mogelijk alle betreffende items in 
aanmerking komen voor verwijdering (bijvoorbeeld wanneer een vraag op bijna niemand 
van toepassing is). In dit soort gevallen zou echter ook inhoudelijk overwogen moeten 
worden of de vervolgitems (en dus de screenervraag) behouden moeten blijven. Een 
volgend aspect waar op itemniveau naar gekeken moet worden is het aantal missende 
waarden per item (non-respons). Dit aantal zegt iets over het begrip van respondenten van 
het item en over de relevantie van het item. Als er een groot aantal missende waarden op 
een item is, kan dat betekenen dat de vraag niet goed begrepen wordt. Ook kan het zijn 
dat mensen geen ervaring hebben met het betreffende zorgaspect. Om deze vragen eruit te 
lichten, is de vuistregel aangehouden dat het percentage missende waarden op een item 
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niet hoger mag zijn dan 5%. De definitie van een missende waarde is hierbij dat het een 
onterecht niet-ingevuld item is, waarbij rekening wordt gehouden met de screenervragen. 
Ook via itemanalyses van de belangscores werd inzicht verkregen in de relevantie van de 
items. Er werd gekeken naar het belang dat door respondenten wordt gehecht aan 
verschillende kwaliteitsaspecten door het rekenkundig gemiddelde vast te stellen op de 
vierpuntsschaal (1= niet belangrijk; 2= eigenlijk wel belangrijk; 3= belangrijk; 4= van het 
allergrootste belang). Kort samengevat: extreem verdeelde items (>90% van de 
antwoorden in extreme categorie), items met een hoge non-respons (>5% missende 
waarden) en items met een zeer lage gemiddelde belangscore komen in aanmerking om 
verwijderd te worden.  
 
(2) Inter-item analyses (ervaringsvragen). 
Met behulp van inter-item analyses werd de samenhang tussen verschillende items 
bekeken. Als er een sterke samenhang is tussen twee verschillende items, dat wil zeggen 
een grote overlap in antwoorden op deze items, dan betekent dit dat de items geen eigen 
(unieke) bijdrage leveren aan het begrip kwaliteit van jeugdgezondheidszorg. Men dient 
dan te overwegen of één van beide items uit de vragenlijst verwijderd zou kunnen 
worden. Dit ligt voor de hand indien de items inhoudelijk over hetzelfde thema gaan. De 
samenhang tussen de items is berekend met behulp van Pearson’s correlaties. De 
vuistregel is dat als Pearson’s correlatie (r) groter is dan 0,70, één van beide items in 
aanmerking komt voor verwijdering uit het meetinstrument.  
 
(3) Factoranalyses (ervaringsvragen).  
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen zijn Principale 
Componenten Analyses uitgevoerd met een oblique rotatie (vanwege de veronderstelde 
samenhang tussen de factoren). Eerst is gekeken naar de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO-waarde). De KMO-waarde geeft de ‘factoranalyseerbaarheid’ 
aan. Bij lage KMO-waarden kan er geen factoranalyse uitgevoerd worden, omdat de 
variabelen dan weinig tot niets gemeenschappelijks hebben. De correlaties tussen items 
kunnen dan niet verklaard worden door een achterliggend construct. De KMO-waarde 
moet minimaal 0,60 zijn. Ook werd Barlett’s test of sphericity uitgevoerd, om te toetsen 
of het geen identiteitsmatrix is. De eis is dat de test significant moet zijn (p<0,05). Items 
die niet passen binnen bepaalde thema’s of dimensies (factorlading van <0,40) komen in 
aanmerking om verwijderd te worden. 
 
(4) Betrouwbaarheidsanalyses (ervaringsvragen). 
Om te kijken welke betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen 
worden, zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Een Cronbach’s alpha (α) van 0,70 
betekent dat de schaal betrouwbaar is. Bij een α-waarde tussen de 0,60 en 0,70 wordt de 
schaal voorlopig geaccepteerd. Dit vanwege het feit dat de analyse van de vragenlijst 
soms gebaseerd is op een klein aantal respondenten. Om te bepalen of een item tot een 
schaal behoort wordt er gekeken naar de item-totaal correlatie van het betreffende item. 
Dit is een maat die aangeeft in hoeverre items binnen één schaal correleren met de schaal 
in zijn geheel. Deze item-totaal correlatie (ITC) moet groter zijn van 0,40. Indien de ITC 
kleiner is dan 0,40 dan komt het item in aanmerking voor verwijdering, vooral wanneer 
de alpha ook nog eens hoger wordt door verwijdering. Kort gezegd: items die niet 
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bijdragen aan de betrouwbaarheid van een schaal (Cronbach’s alpha <0,70; ITC (Item 
Totaal Correlatie) <0,40) komen in aanmerking om verwijderd te worden. 
 
Naast de psychometrische analyses, die dienen om de vragenlijsten te optimaliseren 
(hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 8), zijn ook de volgende analyses uitgevoerd: 
 
(5) Non-respons analyse 
De respondenten zijn met de non-respondenten vergeleken met behulp van χ2-toetsen en 
t-toetsen. De resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk 4. Deze analyse was alleen 
mogelijk voor de PGO3-vragenlijst. 
 
(6) Beschrijvende analyses (ervaringsvragen en belangvragen) 
Om een indruk te geven van de toepasbaarheid van het CQ-index meetinstrument, zijn 
beschrijvende analyses uitgevoerd. Hierbij ging het om ervaringen van respondenten, het 
belang dat zij hechten aan de verschillende kwaliteitsaspecten en de berekening van 
verbeterscores. De resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk 9 en de bijlagen 10, 
12, 13 en 14. 
 
(7) Multilevel regressie-analyses (ervaringsvragen) 
Multilevel regressie-analyses werden uitgevoerd om het discriminerend vermogen van de 
vragenlijst vast te stellen. Multilevel analyses zijn regressie-analyses waarbij rekening 
wordt gehouden met de gelaagdheid van de data: er is immers sprake van cliënten binnen 
instellingen. Door middel van het berekenen van intra klasse correlaties (ICC’s) wordt 
vastgesteld welk deel van de totale variantie toe te schrijven is aan verschillen tussen 
instellingen. Hoe hoger de ICC, hoe groter het discriminerend vermogen van de 
vragenlijst. Alleen voor de CB-vragenlijst konden deze analyses worden uitgevoerd, 
omdat we alleen voor deze vragenlijst een voldoende aantal deelnemende instellingen 
hadden. 
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4 Respons pilotmeting 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de respons op de vier vragenlijsten besproken. Eerst worden de 
ruwe responsgegevens weergegeven voor alle deelnemende instellingen. Vervolgens 
wordt per vragenlijst besproken hoe voor alle instellingen de bruto en netto 
responspercentages tot stand komen. Ook worden de resultaten gepresenteerd van de non-
respons analyses en worden enkele achtergrondkenmerken van de uiteindelijke 
respondenten per vragenlijst weergeven. 
 
 

4.1 Algemene respons instellingen 
 
In tabel 4.1 is voor alle deelnemende consultatiebureaus de grootte van de steekproef 
weergegeven, evenals de respons in aantallen en procenten voor het totaal aantal 
binnengekomen vragenlijsten. In tabel 4.2 staat de respons voor de GGD-instellingen, die 
de PGO-vragenlijsten hebben uitgezet onder hun cliënten. Voor iedere GGD was de 
omvang van de steekproef per PGO-vragenlijst 500. De respons die in tabel 4.2 is 
weergegeven is eveneens het totale aantal binnengekomen vragenlijsten. 
 
 
Tabel 4.1 Respons (totaal aantal binnengekomen vragenlijsten) zorginstellingen CB-
 vragenlijst 
 

Instelling  Omvang steekproef Respons (%) 
1  500 195 (39) 
2  500 238 (48) 
3  500 64 (13) 
4  443* 70 (16) 
5  500 238 (48) 
6  500 194 (39) 
7  500 236 (47) 
8  500 135 (27) 
9  259* 94 (36) 
10  500 134 (27) 
11  500 85 (17) 
12  500 206 (41) 
13  500 163 (33) 
Totaal  6202 2052 (33) 

*  Twee instellingen hebben minder dan 500 brieven verstuurd, omdat zij niet voldoende cliënten in de 
 doelgroep hadden. 
 

CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 25 



Tabel 4.2 Respons (totaal aantal binnengekomen vragenlijsten en %) GGD-
 instellingen PGO-vragenlijsten 
 

 Respons (%) 
Instelling PGO 1 PGO 2 PGO 3 
1 171 (34) 177 (35) 244 (49) 
2 178 (36) 164 (33) 194 (39) 
3 194 (39) nvt* nvt* 
Totaal 543 (36) 341 (34) 438 (44) 

* De derde GGD instelling heeft alleen meegedaan aan de PGO1-vragenlijst. Voor PGO 3 kon bij deze GGD 
geen steekproef worden getrokken, omdat bij deze GGD geen PGO 3 meer bestaat in het regulier 
voortgezet onderwijs. Ook PGO 2 van deze GGD week dusdanig af dat de PGO2- vragenlijst voor hen niet 
bruikbaar was. 

 
 
Alle vier de vragenlijsten zijn online afgenomen, waarbij er voor elke unieke inlogcode 
maar één vragenlijst ingevuld kon worden en waarbij men een aantal vragen verplicht 
moest invullen. Zodoende zijn er geen dubbele of lege vragenlijsten of vragenlijsten die 
onvoldoende zijn ingevuld. Ook geldt voor alle vier de vragenlijsten dat het onbekend is 
hoeveel uitnodigingsbrieven er onbestelbaar retour en hoeveel afmeldingen er zijn 
binnengekomen bij ActiZ. 
 
 

4.2 Respons CB-vragenlijst 
 
De respons van de pilotvragenlijst CQ-index JGZ Consultatiebureaus (CB-vragenlijst) 
over alle instellingen staat weergegeven in figuur 4.1. De uitnodigingsbrief werd 
verstuurd naar 6.202 mensen. In totaal hebben 60 mensen aangegeven dat de vragenlijst 
niet op hen van toepassing is, door bij vraag 1 ‘nee’ in te vullen. Van 4.150 personen is 
helemaal geen reactie gekomen. Wat betreft de resterende vragenlijsten gaven zeven 
personen aan dat zij de vragenlijst niet zelf hadden ingevuld, of de vraag was niet 
ingevuld, waardoor niet zeker gesteld kan worden dat ze de vragenlijst zelf hadden 
ingevuld. Deze vragenlijsten werden ook verwijderd uit het databestand. In totaal bleven 
er 1.985 vragenlijsten over. Voor het berekenen van de responspercentages werd de 
respons gedeeld door het netto aantal verstuurde vragenlijsten (6.142). De bruto respons 
was 1.992/6.142 x 100 = 32,4% en de netto repons was 1.985/6.142 x 100 = 31,8%. 
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Figuur 4.1  Respons CB-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal verstuurd 6.202 
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Netto verstuurd 6.142 

Helemaal geen reactie 
4.150 

Bruto respons:  32,4% 1.992 

Vragenlijst niet zelf 
beantwoord 

7 

Netto respons: 31,8% 1.985 

4.2.1 Non-respons analyse 
 
Om na te gaan of personen die de vragenlijst invullen, verschillen van personen die dit 
niet doen, wordt idealiter een non-respons analyse uitgevoerd, waarbij leeftijd en geslacht 
van de groep respondenten met die van de groep non-respondenten worden vergeleken. 
Voor de CB-vragenlijst was deze vergelijking niet mogelijk, omdat leeftijd en geslacht 
van de non-respondenten niet bekend waren. De uitnodigingsbrief om de vragenlijst in te 
vullen werd namelijk gericht aan de ouder(s)/verzorger(s) van het betreffende kind 
waarbij werd gevraagd of de ouder/verzorger die het vaakst mee is geweest naar het 
consultatiebureau de vragenlijst in wilde vullen. Van te voren was dus niet duidelijk wie 
de mogelijke (non)respondent was, zodat leeftijd en geslacht van de non-respondenten 
niet te achterhalen is. 
 
 

4.2.2 Achtergrondkenmerken van de respondenten 
 
Deze paragraaf beschrijft enkele achtergrondkenmerken van de personen van wie de 
gegevens meegenomen zijn in de verdere analyses en waarop de resultaten zijn gebaseerd 
(netto respons). Bij het berekenen van de achtergrondkenmerken bestond telkens een 
klein percentage missende waarden, waardoor het totaal aantal respondenten niet steeds 
op hetzelfde uitkomt. Dit geldt ook voor de drie PGO-vragenlijsten. 

CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 27 



Onder de respondenten waren 1.835 (93%) vrouwen en 140 (7%) mannen. Het blijkt dat 
de meeste respondenten tussen de 25 en 34 jaar oud waren. Ongeveer de helft (51%) van 
de respondenten heeft minimaal een diploma op het niveau van middelbaar beroeps-
onderwijs behaald. De respondenten werd tevens gevraagd naar hun ervaren gezondheid. 
De meeste respondenten vonden hun gezondheid zeer goed tot uitstekend (bijna 52%). 
Slechts een minderheid was minder tevreden over zijn of haar gezondheid en noemt deze 
slecht of matig (ongeveer 3%). Het merendeel van de respondenten (91%) was in 
Nederland geboren. Daarnaast spraken de meeste mensen thuis Nederlands (92%). 
 
 
Tabel 4.3 Respondenten naar leeftijd, afgeronde opleiding, ervaren gezondheid, 
 ervaren geestelijke gezondheid en geslacht 
 
 N %

Leeftijd: 
jonger dan 18 jaar 
18-24 jaar 
25-34 jaar 
35-44 jaar 
45-54 jaar 
55-64 jaar 
 
Opleiding: 
(nog) geen 
lagere school 
lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
middelbaar beroepsonderwijs/beroepsbegeleidend onderwijs 
hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
hoger beroepsonderwijs 
wetenschappelijk onderwijs 
anders 
 
Ervaren gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 
 
Ervaren geestelijke gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 
 
Geslacht 
man 
vrouw 

5
83

1.220
652
23
1

13
7

94
234
658
168
619
167
16

390
623
903
59
4

523
673
730
49
4

140
1.835

0,3
4,2

61,5
32,9
1,2
0,1

0,7
0,4
4,8

11,8
33,3
8,5

31,3
8,5
0,8

19,7
31,5
45,6
3,0
0,2

26,4
34,0
36,9
2,5
0,2

7,1
92,9
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4.3 Respons PGO1-vragenlijst 
 
De respons van de PGO1-vragenlijst over alle instellingen staat weergegeven in figuur 
4.2. 
 
 
Figuur 4.2  Respons PGO1-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitnodigingsbrief werd verstuurd naar 1.500 mensen. In totaal hebben 31 mensen 
aangegeven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing is, door bij vraag 1 ‘nee’ in te 
vullen. Van 957 personen is helemaal geen reactie gekomen. Slechts één persoon gaf aan 
de vragenlijst niet zelf te hebben ingevuld. Deze vragenlijst werd ook verwijderd uit het 
databestand. In totaal bleven er 511 vragenlijsten over. Voor het berekenen van de 
responspercentages werd de respons gedeeld door het netto aantal verstuurde 
vragenlijsten (1.469). De bruto respons was 512/1.469 x 100 = 34,9% en de netto respons 
was 511/1.469 = 34,8%. 
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4.3.1 Non-respons analyse 
 
Ook voor de PGO1-vragenlijst waren geen non-respons analyses mogelijk omdat ook 
voor deze doelgroep leeftijd en geslacht van de non-respondenten niet bekend waren, om 
dezelfde reden als voor de CB-vragenlijst. 
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4.3.2 Achtergrondkenmerken van de respondenten 
 
Onder de respondenten waren 445 (90%) vrouwen en 50 (10%) mannen. Het blijkt dat de 
meeste respondenten (70%) tussen de 35 en 44 jaar oud waren. Bijna 52% van de 
respondenten heeft minimaal een diploma op het niveau van middelbaar beroeps-
onderwijs behaald. De respondenten werd tevens gevraagd naar hun ervaren gezondheid. 
De meeste respondenten vonden hun gezondheid zeer goed tot uitstekend (bijna 51%). 
Slechts een minderheid was minder tevreden over zijn of haar gezondheid en noemt deze 
slecht of matig (ongeveer 4%). Het merendeel van de respondenten (93%) was in 
Nederland geboren. Daarnaast spraken de meeste mensen thuis Nederlands (96%). 
 
 
Tabel 4.4 Respondenten naar leeftijd, afgeronde opleiding, ervaren gezondheid, 
 ervaren geestelijke gezondheid en geslacht 
 
  N %

Leeftijd: 
jonger dan 18 jaar 
18-24 jaar 
25-34 jaar 
35-44 jaar 
45-54 jaar 
55-64 jaar 

Opleiding: 
(nog) geen 
lagere school 
lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
middelbaar beroepsonderwijs/beroepsbegeleidend onderwijs 
hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
hoger beroepsonderwijs 
wetenschappelijk onderwijs 
anders 

Ervaren gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 

Ervaren geestelijke gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 

Geslacht: 
man 
vrouw 

4
1

115
347
27
1

 5
3

44
60

144
74

120
45
0

73
178
222
19
3

107
173
200
12
1

50
445

0,8
0,2

23,2
70,1
5,5
0,2

1,1
0,6
8,9

12,1
29,1
15,0
24,2
9,1
0,0

14,8
36,0
44,9
3,8
0,6

21,7
35,1
40,6
2,4
0,2

  
10,1
89,9
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4.4 Respons PGO2-vragenlijst 
 
De respons van de PGO2-vragenlijst over alle instellingen staat weergegeven in figuur .3.  
 
 
Figuur 4.3 Respons PGO2-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitnodigingsbrief werd verstuurd naar 1.000 mensen. In totaal hebben 30 mensen 
aangegeven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing is, door bij vraag 1 ‘nee’ in te 
vullen. Van 659 personen is helemaal geen reactie gekomen. Drie personen gaven aan de 
vragenlijst niet zelf te hebben ingevuld, of de vraag was niet ingevuld, waardoor niet 
zeker gesteld kan worden dat ze de vragenlijst zelf hebben ingevuld. Deze vragenlijsten 
werden ook verwijderd uit het databestand. In totaal bleven er 308 vragenlijsten over. 
Voor het berekenen van de responspercentages werd de respons gedeeld door het netto 
aantal verstuurde vragenlijsten (970). De bruto respons was 311/970 x 100 = 32,1% en de 
netto respons was 308/970 = 31,8%.  
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4.4.1 Non-respons analyse 
 
Ook voor de PGO2-vragenlijst hebben we geen non-respons analyses uitgevoerd. Voor 
deze vragenlijst waren zowel de ouders/verzorgers als het kind respondenten. Van de 
ouders/verzorgers zijn leeftijd en geslacht van de non-respondenten niet bekend. Ook 
voor deze groep werd de uitnodigingsbrief om de vragenlijst in te vullen gericht aan de 
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ouders/verzorgers van het betreffende kind waarbij werd gevraagd of de ouder/verzorger 
die mogelijk mee is geweest naar het preventieve gezondheidsonderzoek het eerste deel 
van de vragenlijst in wil vullen. Van te voren was dus niet duidelijk wie van de 
ouders/verzorgers de mogelijke (non)respondent was, zodat leeftijd en geslacht van de 
non-respondenten onder de ouders/verzorgers niet te achterhalen is. Van de kinderen is 
leeftijd en geslacht van de (non-)respondenten wel bekend, maar heeft het geen zin om 
hierop non-respons analyses uit te voeren, omdat de ouders/verzorgers de primaire 
respondenten zijn. 
 
 

4.4.2 Achtergrondkenmerken van de respondenten 
 
Onder de respondenten waren 270 (88%) vrouwen en 36 (12%) mannen. Het blijkt dat de 
meeste (76%) respondenten tussen de 25 en 34 jaar oud waren. Ongeveer de helft (53%) 
van de respondenten heeft minimaal een diploma op het niveau van middelbaar 
beroepsonderwijs behaald. De respondenten werd tevens gevraagd naar hun ervaren 
gezondheid. De meeste respondenten vonden hun gezondheid zeer goed tot uitstekend 
(50%). Slechts een minderheid was minder tevreden over zijn of haar gezondheid en 
noemt deze matig (ongeveer 5%). Het merendeel van de respondenten (89%) was in 
Nederland geboren. Daarnaast spraken de meeste mensen thuis Nederlands (93%). 
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Tabel 4.5 Respondenten (ouders) naar leeftijd, afgeronde opleiding, ervaren 
 gezondheid, ervaren geestelijke gezondheid en geslacht 
 
  N %

Leeftijd: 
jonger dan 18 jaar  
18-24 jaar 
25-34 jaar 
35-44 jaar 
45-54 jaar 
55-64 jaar 
 
Opleiding: 
(nog) geen 
lagere school 
lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
middelbaar beroepsonderwijs/beroepsbegeleidend onderwijs 
hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
hoger beroepsonderwijs 
wetenschappelijk onderwijs 
anders 
 
Ervaren gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 
 
Ervaren geestelijke gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 
 
Geslacht: 
man 
vrouw 

0
9

233
65
1
0

2
1

31
57
71
40
75
23
7

57
95

137
16
0

83
99

120
3
1

36
270

0,0
2,9

75,7
21,1
0,3
0,0

0,7
0,3

10,1
18,6
23,1
13,0
24,4
7,5
2,3

18,7
31,2
44,9
5,3
0,0

27,1
32,4
39,2
1,0
0,3

11,8
88,2

 
 

4.5 Respons PGO3-vragenlijst 
 
De respons van de PGO3-vragenlijst over alle instellingen staat weergegeven in figuur 
4.4. 
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Figuur 4.4 Respons PGO3-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitnodigingsbrief werd verstuurd naar 1.000 jeugdigen. In totaal hebben 24 jeugdigen 
aangegeven dat de vragenlijst niet op hen van toepassing is, door bij vraag 1 ‘nee’ in te 
vullen. Van 562 personen is helemaal geen reactie gekomen. Vier personen gaven aan de 
vragenlijst niet zelf te hebben ingevuld, of de vraag was niet ingevuld, waardoor niet 
zeker gesteld kan worden dat ze de vragenlijst zelf hebben ingevuld. Deze vragenlijsten 
werden ook verwijderd uit het databestand. In totaal bleven er 410 vragenlijsten over. 
Voor het berekenen van de responspercentages werd de respons gedeeld door het netto 
aantal verstuurde vragenlijsten (976). De bruto respons was 414/976 x 100 = 42,4% en de 
netto repons was 410/976 x 100 = 42%.  
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4.5.1 Non-respons analyse 
 
Voor de PGO3-vragenlijst beschikten we zowel voor de non-respondenten als de 
respondenten over leeftijd en geslacht, zodat we na konden gaan of personen die de 
vragenlijst invulden wat betreft leeftijd en geslacht verschilden van personen die dit niet 
deden. In navolging van de CQI-richtlijnen bestaat de groep respondenten voor deze 
vergelijking uit alle personen die een ingevulde vragenlijst retourneerden (N=414; bruto 
respons). 
 
Na beëindiging van de dataverzameling leverde ABF een sleutelbestand met daarin de 
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unieke identificatienummers, leeftijd en geslacht van alle personen die een vragenlijst 
ontvingen. In dit bestand classificeerden we met behulp van het identificatienummer 
iedere persoon als respondent of als non-respondent. Het resultaat was een bestand met 
daarin het identificatienummer, leeftijd, geslacht, en een variabele die aangaf of de 
persoon een respondent of non-respondent was. Het sleutelbestand werd na afloop van de 
analyses vernietigd. 
De respondenten (M= 13,9 jaar, SD= ,77) waren gemiddeld genomen even oud als de 
non-respondenten (M = 13,9 jaar, SD = ,73; t = 1,52, p = .12), wat niet verwonderlijk is 
gezien de smalle leeftijdsmarge van de deelnemers (voornamelijk 13- en 14-jarigen). De 
geslachtsverdeling verschilde wel tussen respondenten en non-respondenten (χ2 = 13,05; 
p < .001). Onder de respondenten waren in vergelijking met de non-respondenten relatief 
meer meisjes dan jongens. Tabel 4.6 geeft de leeftijdsverdeling en geslachtsverdeling 
binnen de groep respondenten en de groep non-respondenten weer.  
 
 
Tabel 4.6 Respondenten en non-respondenten naar leeftijdscategorie en geslacht 
 
  Respondenten  Non-respondenten  Steekproef 

 N %  N %  N % 

Leeftijd: 
jonger dan 12 jaar 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 
ouder dan 15 jaar 

 
1 
2 

114 
230 
61 
6 

 
0,2
0,5

27,5
55,6
14,7
1,4

  
2 
7 

138 
318 
110 
11 

 
0,3
1,2

23,5
54,3
18,8
1,9

  
3 
9 

252 
548 
171 
17 

 
0,3
0,9

25,2
54,8
17,1
1,7

Geslacht: 
jongen 
meisje 

 
188 
226 

 
45,4
54,6

  
334 
252 

 
57,0
43,0

  
522 
478 

 
52,2
47,8

 
 

4.5.2 Achtergrondkenmerken van de respondenten 
 
Onder de respondenten waren 221 (55%) meisjes en 184 (45%) jongens. Het blijkt dat de 
meeste (51%) respondenten14 jaar oud waren. Er deden 282 (69%) VMBO leerlingen, 72 
(18%) HAVO leerlingen, en 56 (14%) VWO leerlingen mee aan het onderzoek. De 
respondenten werd tevens gevraagd naar hun ervaren gezondheid. De meeste 
respondenten vonden hun gezondheid zeer goed tot uitstekend (51%). Slechts een 
minderheid was minder tevreden over zijn of haar gezondheid en noemt deze matig 
(ongeveer 5%). Het merendeel van de respondenten (96%) was in Nederland geboren. 
Daarnaast spraken de meeste mensen thuis Nederlands (91%). 
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Tabel 4.7 Respondenten naar leeftijd, afgeronde opleiding, ervaren gezondheid, 
 ervaren geestelijke gezondheid en geslacht 
 
  N %

Leeftijd: 
jonger dan 12 jaar 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 
ouder dan 15 jaar 
 
Opleiding: 
VMBO 
HAVO 
VWO 
 
Ervaren gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 
 
Ervaren geestelijke gezondheid: 
uitstekend 
zeer goed 
goed 
matig 
slecht 
 
Geslacht: 
jongen 
meisje 

2
3

134
208
56
3

282
72
56

84
124
176
21
1

111
134
145
13
1

184
221

0,5
0,7

33,0
51,2
99,3
0,7

68,8
17,6
13,7

20,7
30,5
43,4
5,2
0,3

27,5
33,2
35,9
3,2
0,3

45,4
54,6
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5 Resultaten consultatiebureau vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses over de data van de CB-vragenlijst 
beschreven. De analyses dienen om (1) de psychometrische kwaliteit van het CQI 
meetinstrument vast te stellen en (2) het discriminerend vermogen van het CQI 
meetinstrument vast te stellen. Op basis hiervan wordt een aantal items geselecteerd, 
waarvan moet worden overwogen of zij in de volgende versie van het meetinstrument 
verwijderd worden. Deze selectie vindt plaats in hoofdstuk 10. Het al dan niet 
verwijderen van een item hangt af van a) de scheefheid van de antwoorden op het 
betreffende item; b) de non-respons per item; c) het belang dat respondenten hechten aan 
het betreffende zorgaspect; d) de samenhang tussen bepaalde items; e) het feit of het item 
schaalbaar is; en f) de suggesties voor verbetering van de vragenlijst van respondenten 
(face validity). Het discriminerend vermogen (het vermogen om verschillen tussen 
instellingen te meten) wordt daarnaast als apart criterium bekeken. Naast deze 
psychometrische eigenschappen zijn ook beleidsmatige argumenten van de projectgroep 
bepalend voor het al dan niet verwijderen van een item (zie hoofdstuk 10). 
 
 

5.1 Itemanalyses 
 
De items die zijn opgenomen in de tabellen 5.1, 5.2, en 5.5 komen op basis van de 
itemanalyses in aanmerking voor verwijdering uit het meetinstrument. Bij de items in 
tabel 5.6 zou één van beide items verwijderd kunnen worden.  
 
 

5.1.1 Scheefheid per item  
 
Gekeken naar de frequentieverdeling per item, dus het aantal missende waarden buiten 
beschouwing gelaten, bleek een aantal items scheef verdeeld (rekening houdend met de 
screenervraag). Deze staan weergegeven in tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Items met een scheve verdeling van antwoorden: CB-vragenlijst (>90% in 
 een extreme categorie) 
 
Item % Extreme categorie 

9.     Was uw consultatiebureau gehuisvest in een gebouw of in een bus? 
11.   In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar het consultatiebureau een 
 probleem? 
80.   Heeft u bepaalde aspecten van de dienstverlening overbodig gevonden? 
157. Was uw kind een huilbaby in de afgelopen 12 maanden? 

98,1% ‘in een gebouw’ 
93,0% ‘geen probleem’ 
 
93,9% ‘nee’ 
93,7% ‘nee’ 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst. 
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5.1.2 Non-respons per item 
 
De items in tabel 5.2 hadden meer dan 5% aan missende waarden. Bij vraag 43 en bij 
vraag 65 bleek iets mis te zijn met de routing. Deelnemers die bij de voorgaande vraag 
(dus bij respectievelijk vraag 42 en vraag 64) ‘ja’ hadden ingevuld, sloegen vraag 43 en 
vraag 65 ten onrechte over. Wat betreft vraag 36 is het groot aantal missende waarden het 
gevolg van het feit dat de vraag voor een bepaalde datum online niet goed geformuleerd 
was, waardoor alle antwoorden die voor die datum zijn gegeven zijn gecodeerd naar 
missing. 
 
 
Tabel 5.2 Items met meer dan 5 % missende waarden 
 
Item % Missende waarden

36. Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met de adviezen van 
 andere medewerkers van het consultatiebureau? 
43.  Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe vaak was u hier dan van tevoren 
 van op de hoogte gesteld? 
65.  Wanneer er een vervangende verpleegkundige was, hoe vaak was u hier dan 
 van tevoren van op de hoogte gesteld? 
87.  Hoe vaak werkten het consultatiebureau en de andere hulpverleners goed 
 samen? 

31,6%

55,7%

53,3%

5,4%

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 
Verder was er een aantal items waarbij respondenten aangaven dat de vraag niet op hen 
van toepassing was. Deze zijn weergegeven in tabel 5.3. 
 
 
Tabel 5.3  Items met een hoog percentage respondenten op wie de vraag niet van 
 toepassing was 
 
Item Antwoordcategorie (%) 

3.  Hoe vaak werd u binnen 15 minuten geholpen 
 wanneer u zonder afspraak het consultatiebureau 
 bezocht? 
20.  In hoeverre was het een probleem om de 
 advieslijn van het consultatiebureau telefonisch 
 te bereiken? 
21. In het hoeverre was het een probleem om, indien 
 nodig, een medewerker van uw eigen 
 consultatiebureau aan de  telefoon te krijgen voor 
 advies? 
22.  Hoe vaak gaven de medewerkers van de 
 advieslijn u adviezen die strijdig waren met de 
 adviezen van de medewerkers van uw 
 consultatiebureau? 

ik heb het consultatiebureau in de afgelopen 12 
maanden nooit zonder afspraak bezocht (72,6%) 
 
ik heb de advieslijn in de afgelopen 12 maanden nooit 
gebeld (61,5%) 
 
het was niet nodig om een medewerker van mijn 
eigen bureau te spreken te krijgen (43,5%) 
 
 
niet van toepassing (48,9%) 
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Item Antwoordcategorie (%) 

43. Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe 
 vaak was u hier dan van tevoren van op de 
 hoogte gebracht? 
65.  Wanneer er een vervangende verpleegkundige 
 was, hoe vaak was u hier dan van tevoren van op 
 de hoogte gebracht? 
83. Hoe vaak werd u door de medewerkers van het 
 consultatiebureau goed doorverwezen naar 
 andere hulpverleners? 

ik heb de afgelopen 12 maanden nooit een vervanger 
gehad (17,5%) 
 
ik heb de afgelopen 12 maanden nooit een vervanger 
gehad (16,4%) 
 
niet van toepassing (51,5%) 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

5.1.3 Belangscores 
 
Aan de hand van de belangscores werd duidelijk aan welke kwaliteitsaspecten van de 
jeugdgezondheidszorg van consultatiebureaus mensen veel belang hechten en aan welke 
minder belang. In bijlage 10 is een volledig overzicht te vinden van de belangscores per 
item. Tabel 5.4 geeft de top 10 weer van kwaliteitsaspecten waar respondenten het meest 
belang aan hechtten. De tien items met de laagste belangscores staan weergegeven in 
tabel 5.5.  
 
 
Tabel 5.4 Top 10 items met de hoogste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat… Belangscore

30.   de CB-arts deskundig is? 
17.   de consultatiebureauruimte veilig is voor uw kind? 
15.   het consultatiebureau schoon is? 
52.   de verpleegkundige deskundig is? 
19.   men op het consultatiebureau zorgvuldig met uw privacy omgaat? 
26.   de CB-arts u serieus neemt? 
16.   de temperatuur op het consultatiebureau aangenaam is? 
48.   de verpleegkundige u serieus neemt? 
25.   de CB-arts aandachtig naar u luistert? 
34.   de CB-arts op de hoogte is van de voorgeschiedenis van uw kind? 

3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
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Tabel 5.5 Top 10 items met de laagste belangscores 
 

Item  Vindt u het belangrijk dat… Belangscore

13.  het consultatiebureau met het openbaar vervoer goed te bereiken is? 
3.     u binnen 15 minuten geholpen wordt wanneer u zonder afspraak het consultatiebureau 
 bezoekt? 
43.    u ervan op de hoogte wordt gebracht als er een vervangende CB-arts is? 
65.    u ervan op de hoogte wordt gebracht als er een vervangende verpleegkundige is? 
77.    u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd bent over andere activiteiten die 
 door het consultatiebureau georganiseerd worden 
21.   om, indien nodig, een medewerker van uw eigen consultatiebureau aan de telefoon te 
 krijgen voor advies? 
12.   er voldoende parkeergelegenheid bij het consultatiebureau is? 
11.   de afstand van uw woonhuis naar het consultatiebureau goed te doen is? 
18.   er voldoende speelgoed aanwezig is in de wachtruimte van het consultatiebureau? 
75.    vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst bezoekt, door het consultatiebureau goed 
 geïnformeerd bent over de gang van zaken op het consultatiebureau? 

2,1
2,1

2,6
2,6
2,7

2,8

2,8
2,8
2,9
3,1

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

5.2 Inter-itemanalyses 
 
Met behulp van inter-item analyses werd de samenhang tussen verschillende items 
bekeken. In tabel 5.6 staan de items die onderling sterk correleerden per module. 
 
 
Tabel 5.6 Items met sterke onderlinge correlatie (Pearson’s r >0,70) 
 
Items Pearson’s r

25. (Hoe vaak luisterde de CB-arts aandachtig naar u?) – 26. (Hoe vaak nam de CB-arts u 
 serieus?) 
47. (Hoe vaak luisterde de verpleegkundige aandachtig naar u?) – 48. (Hoe vaak nam de 
 verpleegkundige u serieus?) 
54. (Hoe vaak gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor 
 uw kind? – 55. (Hoe vaak hield de verpleegkundige bij de beoordeling van de ontwikkeling 
 van uw kind er rekening mee dat ieder kind anders is?) 
57. (Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met zijn/haar eerdere 
 adviezen?) – 58. (Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met de 
 adviezen van andere medewerkers van het consultatiebureau?) 
69. (Hoe vaak luisterde de assistente aandachtig naar u?) – 70. (Hoe vaak nam de assistente u 
 serieus?) 

,78

,79

,73

,85

,81

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
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5.3 Schaalconstructie 
 
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen en om te bekijken welke 
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden, zijn 
factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Deze analyses zijn afzonderlijk 
voor de ‘nooit/soms/meestal/altijd items’ en de ‘probleem-items’ uitgevoerd. De 
factoranalyses betreffen dus alleen ervaringsvragen met een ordinaal niveau. Over de 
dichtome items (‘ja/nee vragen’) zijn geen factoranalyses uitgevoerd omdat ze geen 
ordinaal niveau hebben. Screenervragen kunnen in de factoranalyses ook niet 
meegenomen worden omdat ze wegens hun antwoordcategorieën (ja/nee: dichtoom) een 
verstoring zullen geven van de schatting van de factorstructuur. Voor de start van de 
analyses zijn enkele items omgecodeerd, namelijk de items 22, 36, 37, 57, 58, en 86. Bij 
deze items was de vraagstelling contra-indicatief, in tegenstelling tot de andere indicatief 
gestelde items. 
 
 

5.3.1 Factoranalyse 
 
De eerste factoranalyse is uitgevoerd over alle ervaringsvragen met ordinaal niveau 
nooit/soms/meestal/altijd. Deze analyse betrof in totaal slechts vier respondenten, omdat 
veel vragen niet van toepassing zijn op de hele groep respondenten. Hiermee werd niet 
aan de vuistregel voldaan dat er meer dan tien keer zoveel respondenten als variabelen 
moeten zijn. Daarom is ervoor gekozen om de factoranalyse uit te voeren zonder de 
vervolgvragen die leiden tot verliezen van grote aantallen respondenten (vraag 2, 22, 43, 
44, 65, 66, 83, 86, 87). Deze analyse betrof 47 variabelen met 665 respondenten, wat wel 
voldoet aan de vuistregel. Om toch inzicht te krijgen in de schaalbaarheid van de 
genoemde verwijderde items, is inhoudelijk beredeneerd waar de betreffende items 
zouden passen. Hierover wordt in tabel 5.8 gerapporteerd. Daarnaast is er afzonderlijk 
een factoranalyse over de ‘probleem-items’, met als antwoordcategorieen een groot 
probleem/een klein probleem/geen probleem, uitgevoerd. Deze analyse betrof in totaal 
acht variabelen en 50 respondenten. Ook hiermee werd niet aan de vuistregel voldaan dat 
er meer dan tien keer zoveel respondenten als variabelen zijn. Daarom is de factoranalyse 
nogmaals uitgevoerd zonder vraag 21, wat een vervolgvraag was. Nu betrof de analyse 
zeven variabelen met 74 respondenten, waarmee wel aan de vuistregel werd voldaan. 
 
Aan de voorwaarde van de KMO werd voldaan. De test van Barlett’s test of sphericity 
was ook significant. In tabel 5.7 staan de vragen weergegeven waarover factoranalyses 
uitgevoerd, met de bijbehorende KMO- en Barlett’s test waarden.  
 
 
Tabel 5.7  Overzicht modules met items en bijbehorend aantal respondenten waarover 
 een factoranalyse is uitgevoerd 
 
Items KMO Bartlett’s test

Alle nooit/soms/meestal/altijd vragen zonder skipitems (N=665) 
Alle probleemvragen zonder skipitems (N=74) 

,94
,60

<,000
<,000
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Tabel 5.8 geeft een overzicht van de factoroplossingen van de factoranalyses waarvan de 
KMO-waarde voldoende hoog was. In de tabel staan de factorladingen weergegeven, die 
aangeven in hoeverre een item past binnen een bepaalde schaal. Als een item op meerdere 
factoren een factorlading van >0,40 had, dan is deze ondergebracht bij de schaal waarop 
de hoogste lading bestond, met de voorwaarde dat er een minimaal verschil van 0,10 
bestond. Wanneer een item niet met een factorlading van >0,40 ergens geschaald kon 
worden, werd het item in tabel 5.8 ondergebracht onder de factor waarop deze de hoogste 
factorlading had (item 5 en item 76). Dit item werd in dit geval echter niet meegenomen 
in de betrouwbaarheidsanalyse. 
De factoranalyse over alle nooit/soms/meestal/altijd vragen zonder skipitems leverde zes 
goed interpreteerbare schalen op (schaal 1 t/m 6). Er kwamen nog eens twee schalen naar 
voren uit de factoranalyse over alle probleemvragen zonder skipitems (schaal 7 en 8).  
 
 

5.3.2 Betrouwbaarheidsanalyse 
 
Vervolgens is van de gevonden schalen de betrouwbaarheid vastgesteld met behulp van 
Cronbach’s alpha.  
 
In tabel 5.8 staan de gevonden schalen, de factorlading, de ITC en de betrouwbaarheid (α) 
als het betreffende item verwijderd zou worden. Er kwamen acht schalen naar voren uit 
de factoranalyses. Daarvan zijn er zes voldoende betrouwbaar. Eén schaal (schaal 6) was 
wel voldoende betrouwbaar, maar de bijbehorende twee items hadden beide een hogere 
factorlading op één van de andere schalen. Schaal 5 bevatte twee items met een ITC lager 
dan 0,40. Het eerste item (item 2) is verwijderd uit de schaal. Het tweede item (item 18) 
is behouden bij de schaal, omdat de alpha niet groter wordt bij verwijdering én omdat het 
item inhoudelijk goed bij de schaal past.  
 
 
Tabel 5.8 Factoroplossing en betrouwbaarheidsanalyses 
 
Schaal Factor 

lading 
ITC α If item 

deleted

Schaal 1: Bejegening en deskundigheid verpleegkundige 
Betrouwbaarheid: α=,94 

   

46. Hoe vaak behandelde de verpleegkundige u beleefd? 
47. Hoe vaak luisterde de verpleegkundige aandachtig naar u? 
48. Hoe vaak nam de verpleegkundige u serieus? 
49. Hoe vaak legde de verpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? 
50. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de verpleegkundige? 
51. Hoe vaak besteedde de verpleegkundige voldoende tijd aan het consult? 
52. Hoe vaak vond u de verpleegkundige deskundig? 
53. Hoe vaak hield de verpleegkundige rekening met uw wensen en voorkeuren 

voor de opvoeding van uw kind? 
54. Hoe vaak gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te denken over wat het beste 

is voor uw kind? 

,75 
,83 
,85 
,80 
,65 
,68 
,75 
,76 

 
,75 

 

,65 
,75 
,77 
,76 
,65 
,72 
,76 
,74 

 
,78 

 

,94 
,94 
,94 
,94 
,94 
,94 
,94 
,94 

 
,94 
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Schaal Factor 
lading 

ITC α If item 
deleted

55. Hoe vaak hield de verpleegkundige bij de beoordeling van de ontwikkeling van 
uw kind er rekening mee dat ieder kind anders is? 

56. Hoe vaak was de verpleegkundige op de hoogte van de voorgeschiedenis van 
uw kind? 

59. Hoe vaak waren de adviezen van de verpleegkundige bruikbaar in uw 
thuissituatie? 

60. Hoe vaak kreeg u van de verpleegkundige de ruimte om vragen te stellen? 
61. Hoe vaak gaf de verpleegkundige een goed antwoord op uw vragen? 
62. Hoe vaak kon u met de verpleegkundige praten over zaken die niet naar wens 

verliepen? 

,81 
 

,61 
 

,61 
 

,72 
,64 
,62 

,76 
 

,63 
 

,60 
 

,70 
,71 
,70 

,94 
 

,94 
 

,94 
 

,94 
,94 
,94 

Schaal 2: Bejegening en deskundigheid CB-arts 
Betrouwbaarheid: α=,94 

   

24. Hoe vaak behandelde de CB-arts u beleefd? 
25. Hoe vaak luisterde de CB-arts aandachtig naar u? 
26. Hoe vaak nam de CB-arts u serieus? 
27. Hoe vaak legde de CB-arts dingen op een begrijpelijke manier uit? 
28. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de CB-arts? 
29. Hoe vaak besteedde de CB-arts voldoende tijd aan het consult? 
30. Hoe vaak vond u de CB-arts deskundig? 
31. Hoe vaak hield de CB-arts rekening met uw wensen en voorkeuren voor de 

opvoeding van uw kind? 
32. Hoe vaak gaf de CB-arts u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor 

uw kind? 
33. Hoe vaak hield de CB-arts bij de beoordeling van de ontwikkeling van uw kind 

er rekening mee dat ieder kind anders is? 
34. Hoe vaak was de CB-arts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind? 
37. Hoe vaak waren de adviezen van de CB-arts bruikbaar in uw thuissituatie? 
38. Hoe vaak kreeg u van de CB-arts de ruimte om vragen te stellen? 
39. Hoe vaak gaf de CB-arts een goed antwoord op uw vragen? 
40. Hoe vaak kon u met de CB-arts praten over zaken die niet naar wens verliepen?

,60 
,82 
,82 
,76 
,57 
,67 
,69 
,70 

 
,76 

 
,73 

 
,55 
,53 
,72 
,68 
,70 

,59 
,76 
,77 
,67 
,62 
,73 
,74 
,72 

 
,76 

 
,73 

 
,62 
,60 
,67 
,72 
,70 

,94 
,93 
,93 
,93 
,94 
,93 
,93 
,93 

 
,93 

 
,93 

 
,94 
,94 
,93 
,93 
,93 

Schaal 3: Afstemming adviezen zorgverleners (1) 
Betrouwbaarheid: α=,92 

   

35. Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met zijn/haar eigen eerdere 
adviezen? 

36. Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met de adviezen van 
andere medewerkers van het consultatiebureaus? 

57. Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met zijn/haar 
eigen eerdere adviezen? 

58. Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met de adviezen 
van andere medewerkers van het consultatiebureaus? 

,89 
 

,89 
 

.89 
 

.90 

,81 
 

,83 
 

,82 
 

,83 

,91 
 

,90 
 

,90 
 

,90 

Schaal 4: Bejegening en deskundigheid assistente  
Betrouwbaarheid: α=,90 

   

68. Hoe vaak behandelde de assistente u beleefd? 
69. Hoe vaak luisterde de assistente aandachtig naar u? 
70. Hoe vaak nam de assistente u serieus? 
71. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de assistente? 
72. Hoe vaak vond u de assistente deskundig? 
76. Hoe vaak was de algemene informatie die u van het consultatiebureau 

begrijpelijk? 

,84 
,93 
,88 
,76 
,79 
,27 

 

,72 
,83 
,82 
,70 
,76 
- 

,89 
,87 
,87 
,89 
,88 
- 
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Schaal Factor 
lading 

ITC α If item 
deleted

Schaal 5: Accommodatie consultatiebureauruimte 
Betrouwbaarheid: α=,66 

   

2. Hoe vaak werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wanneer u 
het consultatiebureau bezocht? 

15. Hoe vaak was het consultatiebureau schoon? 
16. Hoe vaak was de temperatuur op het consultatiebureau aangenaam? 
17.  Hoe vaak was de consultatiebureauruimte veilig voor uw kind? 
18. Hoe vaak was er voldoende speelgoed aanwezig in de wachtruimte van het 

consultatiebureau? 
19. Hoe vaak vond u dat men op het consultatiebureau zorgvuldig met uw privacy 

omging? 

,40 
 

,65 
,62 
,64 
,62 

 
,45 

,26 
 

,47 
,41 
,49 
,37 

 
45 

,68 
 

,59 
,61 
,60 
,62 

 
,59 

Schaal 6: Kind voelt zich op gemak 
Betrouwbaarheid: α=,65 

   

28. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de CB-arts? 
50. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de verpleegkundige? 
5. Hoe vaak hielden de medewerkers van het consultatiebureau bij het maken van 

afspraken voldoende rekening met uw wensen en voorkeuren? 

,55 
.47 
.36 

,48 
,48 
- 

- 
- 
- 
 

Schaal 7: Toegankelijkheid 
Betrouwbaarheid: α=,41 

   

4. In hoeverre was het een probleem om afspraken met het consultatiebureau  te 
 maken, af te zeggen of te veranderen? 
6. In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau telefonisch te 
 bereiken voor het maken, afzeggen of veranderen van afspraken? 
14. In hoeverre was de toegankelijkheid van het consultatiebureau voor 
 kinderwagens, wandelwagens en dergelijke een probleem? 
20. In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van het 
 consultatiebureau telefonisch te bereiken? 

,73 
 

,79 
 

,41 
 

,79 

,27 
 

,31 
 

,06 
 

,28 

,30 
 

,24 
 

,47 
 

,28 
 

Schaal 8: Fysieke bereikbaarheid 
Betrouwbaarheid: α=,53 

   

11. In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar het consultatiebureau een p
probleem? 

12. In hoeverre was de parkeergelegenheid bij het consultatiebureau een 
 probleem? 

13. In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau met het o
openbaar vervoer te bereiken? 

,81 
 

,41 
 

,79 

,32 
 

,29 
 

,47 

,49 
 

,53 
 

,19 

Schaal 9: Informatievoorziening 
Betrouwbaarheid: α =,53 

   

74. Was u voordat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het 
 consultatiebureau goed geïnformeerd over wat u aan dienstverlening kon 
 verwachten? 
75. Was u voordat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het 
 consultatiebureau  goed geïnformeerd over de gang van zaken op het 
 consultatiebureau? 
77. Was u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd over andere 
 activiteiten die door het consultatiebureau georganiseerd worden? 

- 
 
 
- 
 
 
- 

,43 
 
 

,47 
 
 

,21 

,34 
 
 

,25 
 
 

,72 

Noot: ITC’s lager dan 0,40 zijn vet gedrukt, de itemnummers in de tabel corresponderen met de 
 itemnummers uit de vragenlijst 
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Voor de dichotome items kon geen factoranalyse uitgevoerd worden, maar kon wel per 
inhoudelijk beredeneerde schaal een Cronbach’s alpha berekend worden. In SPSS neemt 
de Cronbach’s alpha dezelfde waarde aan als de Kuder-Richardson Formule (KR-20), wat 
een alternatieve methode is voor het berekenen van de interne consistentie voor 
dichotome items. Met deze methode kwam nog eens één betrouwbare schaal (schaal 9) 
naar voren, die ook staat weergegeven in tabel 5.8. De schaal werd echter pas 
betrouwbaar na verwijdering van item 77. 
 
De eerste twee schalen (bejegening en deskundigheid verpleegkundige en bejegening en 
deskundigheid CB-arts) bestonden uit relatief veel items. Op grond van inhoudelijke 
overwegingen kan ervoor gekozen worden om deze twee schalen op te splitsen in vier 
aparte schalen. De inhoud van de items betreft enerzijds bejegening door de zorgverlener, 
en anderzijds de ervaren deskundigheid van de zorgverleners. Voor deze twee 
afzonderlijke inhoudelijk beredeneerde schalen is ook de betrouwbaarheid berekend 
(tabel 5.9). 
 
Verder is voor de items met ordinale schaal die niet meegenomen konden worden in de 
factoranalyses (vraag 2, 22, 43, 44, 65, 66, 83, 86, 87) ook inhoudelijk nagegaan of er 
schalen te vormen waren. Ook de resultaten hiervan staan in tabel 5.9. 
 
In de tabel is te zien dat er nog zeven betrouwbare schalen gevormd konden worden. 
Alleen item 86 kon niet geschaald worden vanwege een te lage ITC. Schaal 8 wordt 
daarom gevormd door slechts twee items. Besloten is om voor alle betrouwbare schalen 
multilevel analyses uit te voeren om het discriminerend vermogen vast te stellen.  
 
 
Tabel 5.9 Betrouwbaarheidsanalyse inhoudelijk beredeneerde schalen 
 
Schaal ITC α if item 

deleted 

Schaal 10: Bejegening verpleegkundige 
Betrouwbaarheid: α=,93 

  

46. Hoe vaak behandelde de verpleegkundige u beleefd? 
47. Hoe vaak luisterde de verpleegkundige aandachtig naar u? 
48. Hoe vaak nam de verpleegkundige u serieus? 
49. Hoe vaak legde de verpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? 
50. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de verpleegkundige? 
51. Hoe vaak besteedde de verpleegkundige voldoende tijd aan het consult? 
53. Hoe vaak hield de verpleegkundige rekening met uw wensen en voorkeuren 

voor de opvoeding van uw kind? 
54. Hoe vaak gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te denken over wat het 

beste is voor uw kind? 
60. Hoe vaak kreeg u van de verpleegkundige de ruimte om vragen te stellen? 
62. Hoe vaak kon u met de verpleegkundige praten over zaken die niet naar wens 

verliepen? 

,69 
,77 
,79 
,77 
,64 
,73 
,73 

 
,75 

 
,70 
,67 

,92 
,92 
,91 
,92 
,92 
,91 
,92 

 
,92 

 
,92 
,92 

 
 
 

CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 45 



Schaal ITC α if item 
deleted 

Schaal 11: Deskundigheid verpleegkundige 
Betrouwbaarheid: α=,85 

  

52. Hoe vaak vond u de verpleegkundige deskundig? 
55.  Hoe vaak hield de verpleegkundige bij de beoordeling van de ontwikkeling 

van uw kind er rekening mee dat ieder kind anders is? 
56.  Hoe vaak was de verpleegkundige op de hoogte van de voorgeschiedenis van 

uw kind? 
59.  Hoe vaak waren de adviezen van de verpleegkundige bruikbaar in uw 

thuissituatie? 
61. Hoe vaak gaf de verpleegkundige een goed antwoord op uw vragen? 

,72 
,70 

 
,60 
,62 
,70 

,81 
,81 

 
,84 
,83 
,81 

Schaal 12: Bejegening CB-arts 
Betrouwbaarheid: α=,91 

  

24.  Hoe vaak behandelde de CB-arts u beleefd? 
25.  Hoe vaak luisterde de CB-arts aandachtig naar u? 
26.  Hoe vaak nam de CB-arts u serieus? 
27.  Hoe vaak legde de CB-arts dingen op een begrijpelijke manier uit? 
28.  Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de CB-arts? 
29.  Hoe vaak besteedde de CB-arts voldoende tijd aan het consult? 
31.  Hoe vaak hield de CB-arts rekening met uw wensen en voorkeuren voor de 
 opvoeding van uw kind? 
32. Hoe vaak gaf de CB-arts u ruimte om mee te denken over wat het beste is 
 voor uw kind? 
38. Hoe vaak kreeg u van de CB-arts de ruimte om vragen te stellen? 
40. Hoe vaak kon u met de CB-arts praten over zaken die niet naar wens 
 verliepen? 

,63 
,78 
,77 
,68 
,60 
,72 
,71 

 
,74 

 
,66 
,67 

,91 
,90 
,90 
,91 
,91 
,90 
,90 

 
,90 

 
,91 
,91 

Schaal 13: Deskundigheid CB-arts 
Betrouwbaarheid: α=,84 

  

30. Hoe vaak vond u de CB-arts deskundig? 
33. Hoe vaak hield de CB-arts bij de beoordeling van de ontwikkeling van uw 
 kind er rekening mee dat ieder kind anders is? 
34. Hoe vaak was de CB-arts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw 
 kind? 
37. Hoe vaak waren de adviezen van de CB-arts bruikbaar in uw thuissituatie? 
39. Hoe vaak gaf de CB-arts een goed antwoord op uw vragen? 

,70 
,67 

 
,59 

 
,61 
,69 

,80 
,81 

 
,83 

 
,82 
,80 

Schaal 14: Wachttijd 
Betrouwbaarheid: α=,57 

  

2. Hoe vaak werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen 
 wanneer u het consultatiebureau bezocht? 
3.  Hoe vaak werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen 
 wanneer u zonder afspraak het consultatiebureau bezocht? 

,40 
 

,40 

- 
 
- 
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Schaal ITC α if item 
deleted 

Schaal 15: Afstemming adviezen zorgverleners (2) 
Betrouwbaarheid: α=,89 

  

22. Hoe vaak gaven de medewerkers van de advieslijn u adviezen die 
 strijdig waren met de adviezen van de medewerkers van uw 
 consultatiebureau? 
35.  Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met zijn/haar eigen 
 eerdere adviezen? 
36.  Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met de adviezen van 
 andere medewerkers van het consultatiebureaus? 
57. Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met zijn/haar 
 eigen eerdere adviezen? 
58. Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met de  
 adviezen van andere medewerkers van het consultatiebureaus? 

,42 
 
 

,76 
 

,83 
 

,81 
 

,83 

,93 
 
 

,86 
 

,84 
 

,84 
 

,84 

Schaal 16: Continuïteit van zorgproces (vervanging zorgverleners) 
Betrouwbaarheid: α=,73 

  

43. Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe vaak was u hier dan van 
 tevoren van op de hoogte gebracht?  
44. Was de vervangende CB-arts op de hoogte van uw dossier? 
65.  Wanneer er een vervangende verpleegkundige was, hoe vaak was u hier 
 dan van tevoren van op de hoogte gebracht? 
66.  Was de vervangende verpleegkundige op de hoogte van uw dossier? 

,46 
 

,55 
,51 

 
,57 

,70 
 

,66 
,68 

 
,64 

Schaal 17: Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners 
Betrouwbaarheid: α=,65 

  

83.  Hoe vaak werd u door de medewerkers van het consultatiebureau goed 
 doorverwezen naar andere hulpverleners? 
86.  Hoe vaak waren de adviezen van de medewerkers van het   
 consultatiebureau strijdig met de adviezen van de andere hulpverleners? 
87. Hoe vaak werkten het consultatiebureau en de andere hulpverleners 
 goed samen? 

,50 
 

,37 
 

54 

,49 
 

,67 
 

,42 

Noot:  ITC’s lager dan 0,40 zijn vet gedrukt, de itemnummers in de tabel corresponderen met de 
 itemnummers uit de vragenlijst. 
 
 

5.3.3 Samenhang schalen 
 
In tabel 5.10 staan de correlaties tussen de gevormde schalen met voldoende 
betrouwbaarheid weergegeven. In de schalen zijn de items met een te lage ITC niet 
meegenomen. De correlaties zijn berekend door voor de nieuw gevormde schalen 
somscores te berekenen en deze te correleren. De meeste schalen zijn matig geassocieerd 
(Pearson’s correlaties tussen de 0,00 en 0,52). De sterkste correlatie vertonen de schalen 
over bejegening en deskundigheid CB-arts en de verpleegkundige en de schalen over 
afstemming adviezen. Deze schalen zijn dus het minst onafhankelijk. Dit is logisch omdat 
er deelschalen zijn gevormd uit de hoofdschalen 1, 2 en 3. Verder bestond er een zekere 
samenhang tussen de gevormde deelschalen: bejegening verpleegkundige is redelijk sterk 
geassocieerd met deskundigheid verpleegkundige (0,81) en bejegening CB-arts is redelijk 
sterk geassocieerd met deskundigheid CB-arts (0,80). De overige verbanden zijn van 
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geringe sterkte (r < 0,52 ) zodat gesproken kan worden van onafhankelijke schalen. 
 
Tabel 5.10 Inter-factor correlaties schalen CB-vragenlijst 
 
Schalen 2 3 4 5 9 10 11 12 13 15 16 17 

1.    Bejegening en deskundigheid 
verpleegkundige 

,52 ,06 ,42 ,40 -,21 ,97 ,93 ,50 ,50 ,07 ,20 ,23 

2.    Bejegening en deskundigheid 
CB-arts 

 ,04 ,42 ,39 -,20 ,51 ,48 ,98 ,90 ,05 ,20 ,23 

3.    Afstemming adviezen 
zorgverleners (1) 

  ,05 ,06 ,00 ,09 ,01 ,05 ,01 ,94 ,03 ,04 

4.    Bejegening en deskundigheid 
assistente 

   ,42 ,14 ,41 ,39 ,41 ,39 ,07 ,07 ,12 

5.    Accommodatie 
consultatiebureauruimte 

    ,19 ,41 ,35 ,38 ,35 ,08 ,14 ,15 

9     Informatievoorziening      ,22 ,22 ,18 ,22 ,01 ,12 ,11 
10.  Bejegening verpleegkundige       ,81 ,51 ,46 ,10 ,19 ,22 
11.  Deskundigheid 

verpleegkundige 
       ,43 ,51 ,03 ,19 ,23 

12.  Bejegening CB-arts         ,80 ,05 ,20 ,21 
13.  Deskundigheid CB-arts          ,03 ,20 ,22 
15. Afstemming adviezen 

zorgverleners (2) 
          ,03 ,08 

16. Continuïteit van zorgproces 
(vervanging zorgverleners) 

           ,07 

 
 

5.4 Face Validity 
 
Om een globale indruk te krijgen of alle belangrijke zorgaspecten volgens patiënten 
terugkomen in de vragenlijst, is gekeken naar de antwoorden die respondenten hebben 
gegeven op vraag 179 (Als u in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of 
kwaliteitsaspecten heeft gemist kunt u dat hieronder aangeven). Er kwam een aantal 
zorgaspecten meerdere keren naar voren in de antwoorden van de respondenten op vraag 
179. Deze staan opgesomd in tabel 5.11. Het meest genoemd was het aspect van een vaste 
zorgverlener te zien krijgen, en niet steeds een andere. Sommige mensen gaven aan iedere 
keer een andere verpleegkundige te hebben gehad, anderen dat ze iedere keer een andere 
assistente te zien kregen. Ook gaven acht personen aan dat ze een tweeling hadden en dat 
daar geen rekening mee is gehouden in de vragenlijst. Het was onduidelijk op welke van 
de twee de vragenlijst nu van toepassing was, maar ook gaven sommige mensen aan dat 
er specifieke zorgaspecten belangrijk zijn voor tweelingen. Sommige mensen hadden een 
jongen en een meisje, en wisten niet welk geslacht ze nu moesten invullen. Ook het 
kwaliteitsaspect ‘voeding/voedingsadviezen’ werd door acht mensen genoemd, waarbij 
onderwerpen als borstvoeding, voedselallergie en eetproblemen naar voren kwamen. 
Overwogen moet worden of er bepaalde items over deze onderwerpen moeten worden 
opgenomen in de volgende versie van de CB-vragenlijst.  
Daarnaast werden op deze vraag ook antwoorden gegeven over de vragenlijst zelf, die 
niet zozeer om ontbrekende zorgaspecten gingen. Er werd door 42 mensen opgemerkt dat 
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ze graag meer ruimte hadden gewild in de vragenlijst om hun eigen specifieke ervaringen 
of problemen te kunnen opschrijven. Blijkbaar had een deel van de respondenten de 
behoefte om hun antwoorden nader toe te lichten. Voor de toekomst zou een 
mogelijkheid gegeven kunnen worden om in een open vraag nog aanvullende 
opmerkingen te plaatsen. Ook gaven 30 respondenten aan dat ze bij meer vragen de 
antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ zouden willen zien. Doordat ze de vragenlijst 
online moesten invullen en een gedwongen keuze moesten maken om verder te kunnen, 
hebben ze uiteindelijk voor één van de antwoordmogelijkheden gekozen, maar liever 
hadden ze soms ‘niet van toepassing’ ingevuld. In totaal 21 mensen gaven aan dat ze de 
vragenlijst te lang vonden. Er werd door zeven mensen opgemerkt dat het onduidelijk 
voor ze was wat er met bepaalde termen werd bedoeld. Ze zouden graag zien dat 
bijvoorbeeld de zorgverleners duidelijker omschreven zouden worden (wie is de 
assistente?), als ook bepaalde begrippen als opvoedingsproblemen, gang van zaken, 
dienstverlening. Door acht mensen werden opmerkingen gemaakt over de anonimiteit van 
de vragenlijst (het versturen van herinneringen, het vragen naar postcode).  
 
 
Tabel 5.11 Genoemde ontbrekende zorgaspecten in de vragenlijst 
 
Thema Aantal keren genoemd 

Vaste zorgverleners (niet steeds een ander zien) 
Tweeling  
Voeding en voedingsadviezen 
Inrichting CB 
Telefonisch contact met het CB 
Aandacht voor de ouder/verzorger  
Grootte/krapheid van CB (wachtruimte en onderzoeksruimte) 
Vaccinaties 
Verhuizing en administratie 
Wegen en meten 
Cursussen CB 
Belerende houding zorgverleners 
Borstvoeding 
Privacy 
Overstappen op andere CB-arts 
Wachttijden 
Kennis van de zorgverleners 
Chronische ziekten, syndromen en aandoeningen kinderen 
Vroeg geboren kinderen 

11 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 

5.5 Discriminerend vermogen 
 
Om vast te stellen in hoeverre de vragenlijst over consultatiebureaus ook daadwerkelijk 
verschillen tussen consultatiebureaus kan aantonen is het discriminerend vermogen 
berekend door middel van multilevel regressie-analyses. In deze multilevel analyses werd 
rekening gehouden met de gelaagdheid van de data: er is sprake van cliënten binnen 
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consultatiebureaus. Er werden dan ook varianties op twee niveaus (levels) berekend: op 
het niveau van de cliënten en op het niveau van de consultatiebureaus. Het discriminerend 
vermogen is het deel van de variantie in een multilevel regressiemodel dat kan worden 
toegeschreven aan verschillen tussen consultatiebureaus en wordt berekend door de 
zogenoemde intra klasse correlatie (ICC). De ICC is uitgedrukt in een percentage, zodat 
het direct duidelijk is welk deel van de variantie bestaat op het niveau van de 
consultatiebureaus. Getoetst is of deze intraklasse correlatie significant is (door middel 
van een chikwadraat toets).  
 
In tabel 5.12 staan de resultaten van de multilevel regressie-analyses weergegeven (ICC 
en chikwadraat waarden). Er zijn steeds drie regressiemodellen gepast op de data. 
Allereerst werd een nulmodel zonder correctievariabelen gepast. Vervolgens is een model 
getest waarin gecorrigeerd werd voor de invloed van de leeftijd, het opleidingsniveau, de 
zelf gerapporteerde gezondheid en het geslacht van respondenten (zogenoemde case-mix 
adjustment). Leeftijd, opleiding en gezondheid zijn de standaard case-mix adjusters in 
CQ-index onderzoek. Geslacht wordt daarnaast vaak meegenomen als case-mix adjuster 
als wordt verondersteld dat dit invloed zou kunnen hebben op de ervaringen van cliënten. 
Tenslotte is nog een derde model getest waarin naast de standaard CQI case-mix adjusters 
ook nog is gecorrigeerd voor de volgende variabelen: het geslacht van het kind, de leeftijd 
van het kind, het aantal kinderen in het gezin, en wie er mee gaat naar het consultatie-
bureau. Hoewel deze variabelen geen standaard CQI case-mix adjusters zijn, wilden we 
graag inzicht in het effect van de betreffende correcties op de resultaten.  
 
 
Tabel 5.12 Resultaten van multilevel analyses voor de ervaringen van patiënten met de 
 jeugdgezondheidszorg van verschillende instellingen (ICC in % en χ2) bij 
 drie modellen 
 
 Model 1  Model 2  Model 3 

 ICC χ2  ICC χ2  ICC χ2  

A. Schaalscores:           
Bejegening en deskundigheid verpleegkundige (N=1729) 4,67 4,67* 4,43 4,59* 4,24 4,52* 
Bejegening en deskundigheid CB-arts (N=1770) 1,54 2,83 1,46 2,73 1,43 2,69 
Afstemming adviezen zorgverleners (1) (N=1784) 0,78 1,67 0,73 1,57 0,65 1,41 
Bejegening en deskundigheid assistente (N=1160) 2,92 3,11 2,83 3,06 2,66 2,95 
Accommodatie consultatiebureauruimte (N=1826) 0,52 1,15 0,51 1,11 0,38 0,80 
Informatievoorziening (N=1796) 0,36 0,71 0,45 0,96 0,43 0,90 
Bejegening verpleegkundige (N=1730) 4,54 4,63* 4,29 4,54* 4,10 4,47* 
Deskundigheid verpleegkundige (N=1727) 3,72 4,33* 3,52 4,23* 3,35 4,16* 
Bejegening CB-arts (N=1770) 1,35 2,60 1,27 2,48 1,18 2,35 
Deskundigheid CB-arts (N=1768) 1,54 2,83 1,48 2,75 1,50 2,78 
Afstemming adviezen zorgverleners (2) (N=1680) 0,73 1,49 0,76 1,55 0,70 1,42 
Continuïteit van zorgproces (vervanging zorgverleners) 
(N=754) 

2,31 2,06 1,62 1,49 1,72 1,58 

Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners (N=554) 0,44 0,18 0,53 0,24 0,46 0,19 
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 Model 1  Model 2  Model 3 

 ICC χ2  ICC χ2  ICC χ2  

B. Belangrijke items:       
Hygiëne (N=1822) 0,85 1,85 0,82 1,78 0,92 1,97 
Veiligheid (N=1823) 0,19 0,30 0,13 0,17 0,12 0,15 
Deskundigheid arts (N=1760) 0,97 2,01 0,98 2,01 0,98 2,02 
Deskundigheid verpleegkundige (N=1726) 2,27 3,50 2,21 3,44 2,09 3,33 

C. Cijfers:       
Cijfer CB-arts (N=1771) 1,98 3,29 1,98 3,29 2,01 3,32 
Cijfer verpleegkundige (N=1732) 3,44 4,21* 3,35 4,17* 3,33 4,16* 
Cijfer assistente (N=1161) 1,96 2,43 1,82 2,30 1,62 2,11 
Cijfer totaal (N=1824) 1,13 2,33 0,98 2,09 0,86 1,87 
Cijfer consultatiebureau (N=1819) 1,88 3,25 1,75 3,12 1,69 3,06 

D. Zorguitkomsten:       
Verbetering na advies rust en regelmaat bij huilbaby 
(N=101) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tevredenheid over hulpverlening consultatiebureau bij 
opvoedingsproblemen (N=127) 

5,47 0,82 5,94 0,90 6,50 1,00 

Model 1: het ongecorrigeerde model. 
Model 2: een model waarbij gecorrigeerd is voor gezondheid, leeftijd, geslacht en opleiding van 
 respondenten. 
Model 3: een model waarbij gecorrigeerd is voor gezondheid, leeftijd, geslacht, opleiding, geslacht kind, 
 leeftijd kind, aantal kinderen, en wie er mee gaat naar het consultatiebureau. 
 ICC = intra klasse-correlaties, hier weergegeven als % variantie verklaard door verschillen tussen 
 consultatiebureaus. 
Significante ICC’s zijn vet gedrukt en voor deze ICC’s is achter de χ2 een * geplaatst. 
 
Het bleek dat de vragenlijst op enkele aspecten voldoende discriminerend vermogen had, 
en deze aspecten betroffen allemaal het contact van cliënten met de verpleegkundige. 
Zowel op de oorspronkelijke schaal die uit de factoranalyse naar voren is gekomen 
(bejegening en deskundigheid verpleegkundige), als op de twee inhoudelijk beredeneerde 
subschalen (bejegening verpleegkundige en deskundigheid verpleegkundige), als op het 
waarderingscijfer voor de verpleegkundige werd een significante ICC gevonden, en 
steeds in alle drie geteste modellen. Verder werd er voor de zorguitkomst ‘Tevredenheid 
over hulpverlening consultatiebureau bij opvoedingsproblemen’ een hoge ICC gevonden 
(5,47), maar deze was niet significant in verband met een laag aantal cases (N=127) 
waarop de analyse van toepassing was. Aspecten van de zorg met een vrij hoge ICC die 
bijna significant waren betroffen het bejegening en deskundigheid assistente en het 
waarderingscijfer voor de CB-arts. 
 
In tabel 5.13 staan aanvullende resultaten uit de multilevel analyses weergegeven: een 
sterrenindeling in drie sterren voor wat betreft model 2 (met standaard CQI case-mix 
adjusters). Deze sterrenindeling kwam tot stand door zogenoemde vergelijkings-
intervallen rondom de scores van de consultatiebureaus (1.39 X standard error: Goldstein 
& Healy, 1995) te vergelijken met de gemiddelde score over alle consultatiebureaus. 
Wanneer een vergelijkingsinterval geheel beneden deze gemiddelde score valt, krijgt een 
instelling 1 ster toegewezen (een benedengemiddelde score), en wanneer een 
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vergelijkingsinterval geheel boven deze gemiddelde score valt krijgt de instelling 3 
sterren toegewezen (een bovengemiddelde score). Bij overlap van het vergelijkings-
interval met de gemiddelde score over instellingen (de overige consultatiebureaus) krijgt 
een instelling 2 sterren toegewezen: we spreken dan van een gemiddelde score. In Tabel 
5.13 staat per aspect weergegeven hoeveel instellingen 1 ster krijgen, hoeveel instellingen 
2 sterren krijgen en hoeveel instellingen 3 sterren krijgen. Zoals te zien is corresponderen 
deze resultaten met de gegevens uit tabel 5.12: hoe hoger de ICC in tabel 5.12, hoe meer 
variatie in sterren in tabel 5.13. In bijlage 11 is een volledig overzicht te vinden van de 
betrouwbaarheidsintervallen van alle instellingen op de verschillende zorgaspecten. 
 
Tabel 5.13 Aantal instellingen dat 1 ster, 2 sterren of 3 sterren krijgt voor de 
 verschillende aspecten bij het tweede model 
 
  Aantal instellingen  
 1 ster 2 sterren 3 sterren 

A. Schaalscores:    
Bejegening en deskundigheid verpleegkundige 
(N=1729) 

4 3 6 

Bejegening en deskundigheid CB-arts (N=1770) 2 7 4 
Afstemming adviezen zorgverleners (1) (N=1784) 1 12 0 
Bejegening en deskundigheid assistente (N=1160) 4 6 3 
Accommodatie consultatiebureauruimte (N=1826) 0 12 1 
Informatievoorziening (N=1796) 0 12 1 
Bejegening verpleegkundige (N=1730) 4 3 6 
Deskundigheid verpleegkundige (N=1727) 4 3 6 
Bejegening CB-arts (N=1770) 2 7 4 
Deskundigheid CB-arts (N=1768) 3 7 3 
Afstemming adviezen zorgverleners (2) (N=1680) 1 12 0 
Continuïteit van zorgproces (vervanging 
zorgverleners) (N=754) 

1 11 1 

Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners 
(N=554) 

0 13 0 

B. Belangrijke items:    
Hygiëne (N=1822) 1 10 2 
Veiligheid (N=1823) 0 13 0 
Deskundigheid arts (N=1760) 1 11 1 
Deskundigheid verpleegkundige (N=1726) 5 5 3 

C. Cijfers:    
Cijfer CB-arts (N=1771) 4 5 4 
Cijfer verpleegkundige (N=1732) 5 4 4 
Cijfer assistente (N=1161) 1 10 2 
Cijfer totaal (N=1824) 0 11 2 
Cijfer consultatiebureau (N=1819) 3 7 3 

D. Zorguitkomsten:    
Verbetering na advies rust en regelmaat bij huilbaby 
(N=101) 

0 12 0 

Tevredenheid over hulpverlening consultatiebureau 
bij opvoedingsproblemen (N=127) 

0 12 1 
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Gegeven de mogelijkheid van de CB-vragenlijst om verschillen te meten tussen 
instellingen is vervolgens bekeken hoeveel cliënten per instelling in de toekomst nodig 
zijn voor het vaststellen van significante verschillen tussen instellingen (tabel 5.14). Een 
reliability van 0,70 of meer wordt als betrouwbare grens gezien. Daarnaast is in tabel 5.14 
de gemiddelde betrouwbaarheid op instellingsniveau opgenomen.  
 
 
Tabel 5.14 Gemiddelde reliability op instellingsniveau voor model 2 (waarbij 
 gecorrigeerd is voor gezondheid, leeftijd, geslacht en opleiding van 
 respondenten) en geschatte benodigde aantallen cliënten per 
 consultatiebureau om voor dit model een betrouwbaarheidsniveau van 
 >0,70 te bereiken. 
 
 Reliability N 

A. Schaalscores:   
Bejegening en deskundigheid verpleegkundige (N=1729) ,84 75 
Bejegening en deskundigheid CB-arts (N=1770) ,64 200 
Afstemming adviezen zorgverleners (1) (N=1784) ,48 400 
Bejegening en deskundigheid assistente (N=1160) ,67 100 
Accommodatie consultatiebureauruimte (N=1826) ,40 500 
Informatievoorziening (N=1796) ,37 1000 
Bejegening verpleegkundige (N=1730) ,83 75 
Deskundigheid verpleegkundige (N=1727) ,80 75 
Bejegening CB-arts (N=1770) ,61 200 
Deskundigheid CB-arts (N=1768) ,64 200 
Afstemming adviezen zorgverleners (2) (N=1680) ,48 400 
Continuïteit van zorgproces (vervanging zorgverleners) 
(N=754) 

,47 150 

Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners (N=554) ,18 500 

B. Belangrijke items:   
Hygiëne (N=1822) ,51 300 
Veiligheid (N=1823) ,15 >1000 
Deskundigheid arts (N=1760) ,54 250 
Deskundigheid verpleegkundige (N=1726) ,72 125 

C. Cijfers:   
Cijfer CB-arts (N=1771) ,70 125 
Cijfer verpleegkundige (N=1732) ,80 75 
Cijfer assistente (N=1161) ,57 150 
Cijfer totaal (N=1824) ,56 250 
Cijfer consultatiebureau (N=1819) ,69 150 

D. Zorguitkomsten:   
Verbetering na advies rust en regelmaat bij huilbaby 
(N=101) 

0 - 

Tevredenheid over hulpverlening consultatiebureau bij 
opvoedingsproblemen (N=127) 

,35 40 
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6 Resultaten PGO1-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses over de data van de PGO1-
vragenlijst beschreven. Dezelfde analyses als bij de CB-vragenlijst werden hier 
uitgevoerd, met een belangrijke uitzondering dat bij deze vragenlijst niet is gekeken naar 
het discriminerend vermogen omdat te weinig instellingen hebben deelgenomen aan de 
pilot-meting om het discriminerend vermogen te kunnen toetsen. 
 
 

6.1 Itemanalyses 
 
De items die zijn opgenomen in de tabellen 6.1, 6.2 en 6.5 komen op basis van de 
itemanalyses in aanmerking voor verwijdering uit het meetinstrument. Bij de items in 
tabel 6.6 zou één van beide items verwijderd kunnen worden.  
 
 
Scheefheid per item  
Gekeken naar de frequentieverdeling per item, dus het aantal missende waarden buiten 
beschouwing gelaten, bleek een groot aantal items scheef verdeeld (rekening houdend 
met de screenervraag). Zie het overzicht in tabel 6.1. 
 
 
Tabel 6.1 Items met een scheve verdeling van antwoorden: PGO1-vragenlijst (>90% in 
 een extreme categorie)  
 
Item % Extreme categorie 

2.   Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen? 
3.   Was het duidelijk waar u voor het gezondheidsonderzoek verwacht werd? 
7.   Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel 

zou kunnen verzetten? 
11.  Vond u de inhoud van de vragenlijst goed? 
12.  Vond u de lengte van de vragenlijst goed? 
15. Werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen? 
17.  In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar de plaats van het onderzoek 

een probleem?   
18.  Was de wachtruimte naar uw wensen? 
19.  Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar uw wensen? 
24.  Behandelde de jeugdarts u beleefd? 
25.  Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u? 
26.  Nam de jeugdarts u serieus? 
27.  Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind? 
28. Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de jeugdarts? 
29.  Vond u de jeugdarts deskundig? 

98,8  ‘ja’ 
97,8  ‘ja’ 
92,1  ‘ja’ 

 
92,8 ‘ja’ 
97,3  ‘ja’ 
92,9  ‘ja’ 

97,0  ‘geen probleem’ 
 

93,3  ‘ja’ 
92,2  ‘ja’ 
99,1  ‘ja’ 
97,1  ‘ja’ 
97,5  ‘ja’ 
97,1  ‘ja’ 
94,8  ‘ja’ 
97,5  ‘ja’ 
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Item % Extreme categorie 

30.  Gaf de jeugdarts u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw kind?
31.  Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit? 
33. Kreeg u van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? 
34.  Gaf de jeugdarts een goed antwoord op uw vragen? 
37. Behandelde de assistente u beleefd? 
38.  Luisterde de assistente aandachtig naar u? 
39. Nam de assistente u serieus? 
40. Besteedde de assistente voldoende tijd aan uw kind? 
41. Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de assistente? 
42. Vond u de assistente deskundig? 
43.  Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw kind?
44.  Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 
46. Kreeg u van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 
47. Gaf de assistente een goed antwoord op uw vragen? 
103.Heeft de jeugdarts of iemand uit zijn/haar team in de afgelopen 12 maanden zelf

de hulpverlening opgepakt? 

92,7  ‘ja’ 
97,5  ‘ja’ 
98,2  ‘ja’ 
95,2  ‘ja’ 
99,8  ‘ja’ 
95,7  ‘ja’ 
98,0  ‘ja’ 
98,1  ‘ja’ 
95,5  ‘ja’ 
96,1  ‘ja’ 
93,4  ‘ja’ 
98,4  ‘ja’ 
96,2  ‘ja’ 
97,2  ‘ja’ 
94,4 ‘nee’ 

 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

6.1.1 Non-respons per item  
 
De items in tabel 6.2 hadden meer dan 5% aan missende waarden. 
 
 
Tabel 6.2 Items met meer dan 5 % missende waarden 
 
Item % missende waarden

32.   Was de jeugdarts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind? 
56.   Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? 

5,1 
9,2 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 
Daarnaast was er een aantal items waarbij mensen konden aangeven of het betreffende 
zorgaspect op hen van toepassing was geweest. Om inzicht te krijgen in het feit waar 
mensen ervaring mee hebben zijn ook de antwoorden op deze items bekeken. De items 
met een percentage niet van toepassing van meer dan 5% staan in tabel 6.3 
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Tabel 6.3  Items die op meer dan 5% van de respondenten niet van toepassing zijn 
 

Item Antwoordcategorie (%) 

18.  Was de wachtruimte naar uw wensen? 
22.  In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 
 jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 
38.  Luisterde de assistente aandachtig naar u? 
39. Nam de assistente u serieus 
43. Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het beste is 
 voor uw kind? 
44. Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 
45. Was de assistente op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw 
 kind?  
46. Kreeg u van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 
47. Gaf de assistente een goed antwoord op uw vragen? 
53. Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar 
 aanleiding toe was 

er was geen wachtruimte (20,7) 
ik heb de advieslijn nooit gebeld 
(94,0) 
niet van toepassing (8,1) 
niet van toepassing (5,6) 
niet van toepassing (21,8) 
 
niet van toepassing (11,6) 
niet van toepassing (16,4%) 
 
niet van toepassing (13,0) 
niet van toepassing (16,4) 
geen aanleiding voor (76,3) 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 

6.1.2 Belangscores 

Aan de hand van de belangscores werd duidelijk aan welke kwaliteitsaspecten van PGO 1 
mensen veel belang hechten en aan welke minder belang. In bijlage 12 is een volledig 
overzicht te vinden van de belangscores per item. Tabel 6.4 geeft de top 10 weer van 
kwaliteitsaspecten waar respondenten het meest belang aan hechtten. De tien items met 
de laagste belangscores staan weergegeven in tabel 6.5.  
 
 
Tabel 6.4 Top 10 items met de hoogste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat…. Belangscore 

29.   de jeugdarts deskundig is? 
28.   uw kind op zijn of haar gemak gesteld wordt door de jeugdarts? 
27.   de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind besteedt? 
56.   de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samenwerken? 
26.   de jeugdarts u serieus neemt? 
41.   uw kind op zijn of haar gemak gesteld wordt door de assistente? 
34.   de jeugdarts een goed antwoord geeft op uw vragen? 
42.   de assistente deskundig is?  
30.   de jeugdarts u ruimte geeft om mee te denken over wat het beste is  voor uw kind? 
25.   de jeugdarts aandachtig naar u luistert? 

3,6 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
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Tabel 6.5 Top 10 items met de laagste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat…. Belangscore 

18.    de wachtruimte naar uw wensen is? 
17.    de afstand van uw woonhuis naar de plaats van het onderzoek geen probleem is? 
19.    de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar uw wensen is? 
12.    de lengte van de vragenlijst(en) goed is? 
4.     u vóór het gezondheidsonderzoek weet dat u uitgenodigd bent bij een jeugdarts en 
 assistente? 
50.    u voldoende geïnformeerd bent over de extra mogelijkheden die de 
 jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek? 
22.    het geen probleem is om de advieslijn van de jeugdgezondheidszorg telefonisch te 
 bereiken? 
6.     het tijdstip waarop u voor het gezondheidsonderzoek wordt verwacht u uitkomt? 
15.    u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wordt? 
13.    het geen probleem is om de vragen te beantwoorden? 

2,0 
2,5 
2,6 
2,6 
2,8 

 
2,8 

 
2,9 

 
2,9 
2,9 
2,9 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

6.2 Inter-itemanalyses 
 
Met behulp van inter-item analyses werd de samenhang tussen verschillende items 
bekeken. In tabel 6.6 staan de items die onderling sterk correleerden per module. 
 
 
Tabel 6.6 Items met sterke onderlinge correlatie (Pearson’s r >0,70) 
 
Items Pearson’s r

25. (Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u?) – 26. (Nam de jeugdarts u serieus?) 
26. (Nam de jeugdarts u serieus?) – 29. (Vond u de jeugdarts deskundig?) 
38. (Luisterde de assistente aandachtig naar u?) - 43. ( Gaf de assistente u ruimte om mee te 
 denken over wat het beste is voor uw kind?) 
43. (Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw kind?) - 41. 
 (Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de assistente?) 

,78 
,80 
,76 

 
,70 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

6.3 Schaalconstructie 
 
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen en om te bekijken welke 
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden zijn 
betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. In tegenstelling tot de vragenlijst over 
consultatiebureaus (CB-vragenlijst), zijn geen factoranalyses uitgevoerd, vanwege het feit 
dat de vragenlijst vrijwel alleen bestaat uit ja/nee vragen. Deze vragen hebben een 
dichotome antwoordstructuur en mogen daarom volgens het Handboek CQI 
Meetinstrumenten niet worden meegenomen in een factoranalyse. In de vragenlijst zitten 
wel enkele vragen met een ordinale antwoordstructuur, namelijk probleemvragen.  
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Het aantal probleemvragen, namelijk vier, is echter zo gering dat een factoranalyse niet 
uitvoerbaar was. Voor de start van de betrouwbaarheidsanalyses is item 51 (Heeft u 
behoefte aan een bredere dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg?) omgecodeerd. 
Bij dit item was de vraagstelling contra-indicatief, in tegenstelling tot de andere indicatief 
gestelde items.  
 
 

6.3.1 Betrouwbaarheidsanalyse 
 
Allereerst is er beredeneerd welke items inhoudelijk bij elkaar passen. Vervolgens is van 
deze gevormde schalen de betrouwbaarheid vastgesteld met behulp van de Kuder-
Richardson Formule (KR-20), wat een methode is voor het berekenen van de interne 
consistentie voor dichotome items. In tabel 6.7 staan de gevonden schalen, de 
factorlading, de ITC en de betrouwbaarheid als het betreffende item verwijderd zou 
worden. Er kwamen vijf schalen naar voren die een voldoende betrouwbaarheid hadden. 
 
 
Tabel 6.7 Betrouwbaarheidsanalyse inhoudelijk beredeneerde schalen 
 
Schaal  ITC α if item 

deleted 

Schaal 1: Communicatie jeugdarts  
Betrouwbaarheid: α =,82 

  

25. Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u? 
27.  Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind? 
30. Gaf de jeugdarts u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw 
 kind? 
31. Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit? 
33.  Kreeg u van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? 
34.  Gaf de jeugdarts een goed antwoord op uw vragen? 

,68 
,53 
,64 

 
,62 
,44 
,68 

,77 
,80 
,79 

 
,79 
,82 
,77 

Schaal 2: Bejegening en deskundigheid jeugdarts 
Betrouwbaarheid: α =,79 

  

24.  Behandelde de jeugdarts u beleefd? 
26. Nam de jeugdarts u serieus? 
28. Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de jeugdarts? 
29. Vond u de jeugdarts deskundig? 

,56 
,70 
,55 
,80 

,80 
,70 
,82 
,64 

Schaal 3: Communicatie assistente 
Betrouwbaarheid: α =,84 

  

38. Luisterde de assistente aandachtig naar u? 
40. Besteedde de assistente voldoende tijd aan uw kind? 
43. Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw 
 kind? 
44. Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 
46. Kreeg u van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 
47. Gaf de assistente een goed antwoord op uw vragen? 

,85 
,57 
,75 

 
,46 
,67 
,54 

,76 
,83 
,80 

 
,84 
,81 
,83 
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Schaal  ITC α if item 
deleted 

Schaal 4: Bejegening en deskundigheid assistente 
Betrouwbaarheid: α =,64 

  

,66 
,46 
,62 
,46 

37.  Behandelde de assistente u beleefd? 
39. Nam de assistente u serieus? 
41. Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de assistente? 
42. Vond u de assistente deskundig? 
53. Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar aanleiding 
 voor was? 
56.  Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? 

,35 
,59 
,38 
,55 
,46 

 
,46 

- 
 
- 

Noot:  ITC’s lager dan 0,40 zijn vet gedrukt, de itemnummers in de tabel corresponderen met de 
 itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

6.3.2 Samenhang schalen 
 
In tabel 6.8 staan de correlaties tussen de gevormde schalen met voldoende 
betrouwbaarheid weergegeven. De correlaties zijn berekend door voor de nieuw 
gevormde schalen somscores te berekenen en deze te correleren. De meeste schalen zijn 
matig geassocieerd (Pearson’s correlaties tussen de 0,05 en 0,51). De sterkste correlatie 
vertonen schaal 1 (Communicatie jeugdarts) en schaal 2 (Bejegening en deskundigheid 
jeugdarts): r=,71. Deze schalen zijn dus het minst onafhankelijk. De overige verbanden 
zijn van geringe sterkte (r < 0,51) zodat gesproken kan worden van onafhankelijke 
schalen, oftewel unieke dimensies. 
 
 
Tabel 6.8 Inter-factor correlaties schalen PGO1-vragenlijst 
 
Schalen 2 3 4 5 

1.    Communicatie jeugdarts ,71 ,05 ,05 ,11 
2.    Bejegening en deskundigheid jeugdarts - ,09 ,09 ,20 
3.    Communicatie assistente - - ,51 ,16 
4.    Bejegening en deskundigheid assistente - - - ,09 
5.    Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners - - - - 

 
 

6.4 Face Validity 
 
Om een globale indruk te krijgen of alle belangrijke zorgaspecten volgens patiënten 
terugkomen in de vragenlijst, is gekeken naar de antwoorden die respondenten hebben 
gegeven op vraag 118 (Als u in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of 
kwaliteitsaspecten heeft gemist kunt u dat hieronder aangeven). Er kwamen twee 
zorgaspecten naar voren die meer dan één keer werden genoemd. Deze staan opgesomd 
in tabel 6.9. Door vier mensen werd het onderwerp ‘afspraken nakomen’ naar voren 
gebracht, en ook door vier mensen werd het onderwerp ‘ervaringen / tevredenheid van het 
kind zelf’ genoemd.  
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Tabel 6.9 Genoemde ontbrekende zorgaspecten in de vragenlijst 
 
Thema aantal keren genoemd 

Afspraken nakomen 
Ervaringen / tevredenheid van het kind zelf 

4 
4 

 
 
Daarnaast werden er nog opmerkingen gemaakt die niet zozeer om ontbrekende aspecten 
van de zorg gingen, maar wel nuttig kunnen zijn ter verbetering van de vragenlijst. Zo 
werd er door 24 mensen opgemerkt dat het onderzoek (te) lang geleden was om hun 
ervaringen goed kwijt te kunnen in de vragenlijst. Deze mensen gaven aan dat ze graag 
een kortere periode zouden hebben tussen het onderzoek en het ontvangen van de 
vragenlijst. Er werd door zeventien mensen opgemerkt dat ze graag meer ruimte hadden 
gewild in de vragenlijst om hun eigen specifieke ervaringen of problemen te kunnen 
opschrijven. Blijkbaar had een deel van de respondenten de behoefte om hun antwoorden 
nader toe te lichten. Voor de toekomst zou wellicht een mogelijkheid gegeven kunnen 
worden om in een open vraag nog aanvullende opmerkingen te plaatsen. Tien mensen 
vonden de vragenlijst te lang. Ook werd er door negen mensen aangegeven dat ze de 
ja/nee vragen van de vragenlijst lastig / niet geschikt vonden om hun ervaringen weer te 
geven. Men vond de ja/nee antwoordmogelijkheid te zwart wit en wenste toch meer 
nuance. Zeven mensen vonden de belangvragen wel erg een open deur. 
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7 Resultaten PGO2-vragenlijst     
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses over de data van de PGO2-
vragenlijst beschreven. De vragenlijst werd op dezelfde manier geanalyseerd als de 
PGO1-vragenlijst. Ook bij deze vragenlijst is niet gekeken naar het discriminerend 
vermogen omdat te weinig instellingen hebben deelgenomen aan de meting.  
 
 

7.1 Itemanalyses 
 
De items die zijn opgenomen in de tabellen 7.1, 7.2, en 7.5 komen op basis van de 
itemanalyses in aanmerking voor verwijdering uit het meetinstrument. Bij de items in 
tabel 7.6 zou één van beide items verwijderd kunnen worden.  
 
 

7.1.1 Scheefheid per item  
 
Gekeken naar de frequentieverdeling per item, dus het aantal missende waarden buiten 
beschouwing gelaten, bleek een groot aantal items scheef verdeeld. Deze items zijn 
weergegeven in tabel 7.1. 
 
 
Tabel 7.1 Items met een scheve verdeling van antwoorden: PGO2-vragenlijst: (>90% 
 in  een extreme categorie)  
 
Item % Extreme categorie 

2. Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen? 
3.   Was het duidelijk waar uw kind voor het gezondheidsonderzoek verwacht 
 werd? 
8.   Heeft u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek verzet?  
9.   Is bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening 
 gehouden met uw wensen? 
11. Vond u de inhoud van de vragenlijsten goed? 
12.  Vond u de lengte van de vragenlijsten goed? 
18.  Heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening door de 
 jeugdgezondheidszorg? 
61. Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen? 
63. In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het 
 onderzoek een probleem?  
65. Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw 
 wensen? 
68. Behandelde de jeugdverpleegkundige je beleefd? 
69. Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? 

95,8 ‘ja’ 
95,5 ‘ja’ 
 
91,6 ‘nee’ 
92,3 ‘ja’ 
 
93,4 ‘ja’ 
95,5 ‘ja’ 
97,1 ‘nee’ 
 
93,0 ‘ja’ 
97,8 ‘geen probleem’ 
 
92,4 ‘ja’ 
 
98,9 ‘ja’ 
98,6 ‘ja’ 
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Item % Extreme categorie 

70. Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? 
71. Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan je? 
72.    Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? 
73.    Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig? 
74.    Gaf de jeugdverpleegkundige je de ruimte om mee te denken over wat het 
 beste is voor jou? 
75.    Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? 
77.    Mocht/kon je vragen stellen aan de jeugdverpleegkundige? 
78.    Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen? 

99,3 ‘ja’ 
98,6 ‘ja’ 
93,5 ‘ja’ 
98,2 ‘ja’ 
91,5 ‘ja’ 
 
96,8 ‘ja’ 
97,5 ‘ja’ 
98,1 ‘ja’ 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

7.1.2 Non-respons per item 
  

De items in tabel 7.2 hadden meer dan 5% aan missende waarden. 
 
Tabel 7.2 Items met meer dan 5 % missende waarden 
 
Item % Missende waarden

23.   Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? 
76.   Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? 

15,2 
5,2 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
Tabel 7.3 Items die op meer dan 5% van de respondenten niet van toepassing zijn 
 
Item Antwoordcategorie (%) 

6. Kwam het tijdstip waarop uw kind voor het gezondheids
 onderzoek werd verwacht uit? 
11.  Vond u de inhoud van de vragenlijsten goed? 
 
15. In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 
 jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 
20. Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar 
 aanleiding voor was? 
61. Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?) 
64. Was de wachtruimte naar jouw wensen? 

er was geen tijdstip afgesproken 
(25,6) 
weet niet, ik heb de vragenlijsten 
niet ingevuld (6,5) 
ik heb de advieslijn nog nooit 
gebeld (92,9) 
geen aanleiding voor (74,4) 
 
er was geen tijd afgesproken (29,5) 
er was geen wachtruimte (42,5) 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

7.1.3 Belangscores 
 
Aan de hand van de belangscores werd duidelijk aan welke kwaliteitsaspecten van PGO 2 
mensen veel belang hechten en aan welke minder belang. In bijlage 13 is een volledig 
overzicht te vinden van de belangscores per item. Tabel 7.4 geeft de top 10 weer van 
kwaliteitsaspecten waar respondenten het meest belang aan hechtten. De tien items met 
de laagste belangscores staan weergegeven in tabel 7.5.  
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Tabel 7.4 Top 10 items met de hoogste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat… Belangscore 

23.   de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samenwerken? 
70.   de jeugdverpleegkundige je serieus neemt? 
20.   u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen wordt als daar aanleiding voor is? 
78.   de jeugdverpleegkundige een goed antwoord geeft op je vragen? 
69.   de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je luistert? 
77.   je vragen mag kan stellen aan de jeugdverpleegkundige? 
73.   de jeugdverpleegkundige deskundig is? 
75.   de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uitlegt? 
72.   je op je gemak gesteld wordt door de jeugdverpleegkundige? 
74.   de jeugdverpleegkundige je ruimte geeft om mee te denken over wat het beste is voor 
 jou? 

3,4 
3,3 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 
Tabel 7.5 Top 10 items met de laagste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat…. Belangscore 

64.    de wachtruimte naar jouw wensen is? 
63.    de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het onderzoek geen probleem is? 
65.    de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw wensen is? 
61.    je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wordt? 
12.    de lengte van de vragenlijst(en) goed is? 
6.  het tijdstip waarop uw kind voor het gezondheidsonderzoek wordt verwacht u uitkomt? 
17.    u voldoende geïnformeerd bent over de extra mogelijkheden die de 
 jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek? 
9.     bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening gehouden 
 wordt met uw wensen? 
4.     u vóór het gezondheidsonderzoek weet dat uw kind uitgenodigd is bij een 
 jeugdverpleegkundige? 
5.     het duidelijk is hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel zou 
 kunnen verzetten? 

2,1 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 

 
2,9 

 
2,9 

 
2,9 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

7.2 Inter-itemanalyses 
 
Met behulp van inter-item analyses werd de samenhang tussen verschillende items 
bekeken. In tabel 7.6 staan de items die onderling sterk correleerden per module. 
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Tabel 7.6 Items met sterke onderlinge correlatie (Pearson’s r >0,70) 
Items Pearson’s r

69.  (Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je?) – 70. (Nam de 
 jeugdverpleegkundige je serieus?) 
70. (Nam de jeugdverpleegkundige je serieus?) – 71. (Besteedde de jeugdverpleegkundige 
 voldoende tijd aan jou? 

,71 
 

,71 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

7.3 Schaalconstructie 
 
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen en om te bekijken welke 
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden zijn 
betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Ook voor deze vragenlijst zijn geen factoranalyses 
uitgevoerd, vanwege het feit dat de vragenlijst vrijwel alleen bestaat uit ja/nee vragen. In 
de vragenlijst zitten wel enkele vragen met een ordinale antwoordstructuur, namelijk 
probleemvragen. Het aantal probleemvragen, te weten vier, is echter zo gering dat een 
factoranalyse niet uitvoerbaar was. Voor de start van de betrouwbaarheidsanalyses is item 
18 (Heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg?) 
omgecodeerd. Bij dit item was de vraagstelling contra-indicatief, in tegenstelling tot de 
andere indicatief gestelde items.  
 
 

7.3.1 Betrouwbaarheidsanalyse 
 
Allereerst is er beredeneerd welke items inhoudelijk bij elkaar passen. Vervolgens is van 
deze gevormde schalen de betrouwbaarheid vastgesteld met behulp van de Kuder-
Richardson Formule (KR-20), wat een methode is voor het berekenen van de interne 
consistentie voor dichotome items. De resultaten staan weergegeven in tabel 7.7. Er 
kwamen drie schalen naar voren met voldoende betrouwbaarheid. De eerste inhoudelijk 
beredeneerde schaal bestaat uit vijf items met een te lage ITC. Wanneer deze items buiten 
de schaal worden gehouden wordt de α nog betrouwbaarder, namelijk 0,84. Schaal 3 heeft 
een lage α waarde (0,60), maar wordt voorlopig geaccepteerd.  
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Tabel 7.7 Betrouwbaarheidsanalyse inhoudelijk beredeneerde schalen  
 
Schaal  ITC α if item 

deleted 

Schaal 1: Bejegening en deskundigheid verpleegkundige 
Betrouwbaarheid: α =,75 

  

68.  Behandelde de jeugdverpleegkundige je beleefd? 
69.  Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? 
70.    Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? 
71.    Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan je? 
72.    Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? 
73.    Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig? 
74.    Gaf de jeugdverpleegkundige je de ruimte om mee te denken over wat het 
 beste is voor jou? 
75.    Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? 
76.    Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? 
77.    Mocht/kon je vragen stellen aan de jeugdverpleegkundige? 
78.    Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen? 

,45 
,54 
,70 
,54 
,40 
,67 
,34 

 
,39 
,38 
,33 
,44 

,73 
,72 
,72 
,72 
,73 
,71 
,75 

 
,73 
,77 
,74 
,73 

Schaal 2: Vragenlijsten 
Betrouwbaarheid: α =,70 

  

11.    Vond u de inhoud van de vragenlijsten goed? 
12.    Vond u de lengte van de vragenlijsten goed? 
14.    Vond u het invullen van de vragenlijsten een goede voorbereiding op het 
 gezondheidsonderzoek? 

,55 
,41 
,65 

,57 
,73 
,43 

Schaal 3: Accommodatie gezondheidsonderzoek 
Betrouwbaarheid: α =,60 

  

64.    Was de wachtruimte naar uw wensen? 
65.    Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw 
 wensen? 

,47 
,47 

- 
- 

Noot: ITC’s lager dan 0,40 zijn vet gedrukt, de itemnummers in de tabel corresponderen met de 
 itemnummers uit de vragenlijst. 
 

7.3.2 Samenhang schalen 

In tabel 7.8 staan de correlaties tussen de gevormde schalen met voldoende 
betrouwbaarheid weergegeven. In de schalen zijn de items met een te lage ITC niet 
meegenomen. De correlaties zijn berekend door voor de nieuw gevormde schalen 
somscores te berekenen en deze te correleren. De meeste schalen zijn nauwelijks met 
elkaar geassocieerd (Pearson’s correlaties tussen de 0,13 en 0,17), zodat gesproken kan 
worden van onafhankelijke schalen of dimensies.  
 
Tabel 7.8 Inter-factor correlaties PGO2- vragenlijst 
Schalen 2 3 

1.    Bejegening en deskundigheid jeugdverpleegkundige ,17 ,14 
2.    Vragenlijsten  ,13 
3.    Accommodatie gezondheidsonderzoek  - 
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7.4 Face Validity 
 
Om een globale indruk te krijgen of alle belangrijke zorgaspecten volgens patiënten 
terugkomen in de vragenlijst, is gekeken naar de antwoorden die respondenten hebben 
gegeven op vraag 56 (‘Als u in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of 
kwaliteitsaspecten heeft gemist kunt u dat hieronder aangeven?’). Hierbij kwamen geen 
specifieke zorgaspecten naar voren. Wel werd door een paar ouders genoemd dat de 
vragen voor het kind soms te moeilijk zijn. Een ander punt dat een aantal keer werd 
genoemd was dat het bezoek aan de jeugdverpleegkundige vrij lang geleden was en dat 
dit het lastig maakte om te vragenlijst in te vullen. Een laatste punt dat werd genoemd 
was dat de ouder zelf niet altijd aanwezig was bij het gezondheidsonderzoek wat het 
lastig maakte om sommige vragen te beantwoorden. 
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8 Resultaten PGO3-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses over de data van de PGO3-
vragenlijst beschreven. De vragenlijst werd op dezelfde manier geanalyseerd als de 
PGO1-vragenlijst. Ook bij deze vragenlijst is niet gekeken naar het discriminerend 
vermogen omdat te weinig instellingen hebben deelgenomen aan de pilot-meting.  
 
 

8.1 Itemanalyses 
 
De items die zijn opgenomen in de tabellen 8.1, 8.2, en 8.5 komen op basis van de 
itemanalyses in aanmerking voor verwijdering uit het meetinstrument. Bij de items in 
tabel 8.6 zou één van beide items verwijderd kunnen worden.  
 
 

8.1.1 Scheefheid per item 
 
Gekeken naar de frequentieverdeling per item, dus het aantal missende waarden buiten 
beschouwing gelaten, bleek een groot aantal items scheef verdeeld (rekening houdend 
met de screenervraag). Deze items zijn weergegeven in tabel 8.1. 
 
 
Tabel 8.1 Items met een scheve verdeling van antwoorden: PGO3-vragenlijst: (>90% 
 in  een extreme categorie)  
 
Item % Extreme categorie 

2.  Had je de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen? 
3.   Was het duidelijk waar je voor het gezondheidsonderzoek moest zijn? 
6.   Kwam het tijdstip van het gezondheidsonderzoek je uit? 
7.    Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen? 
9.    In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het 
 onderzoek een probleem? 
12.   Vond je de inhoud van de vragenlijst goed? 
13.    Vond je de lengte van de vragenlijst goed? 
16.   Miste je nog onderwerpen in de vragenlijst? 
20.   Was de jeugdarts beleefd tegen je? 
21.   Luisterde de jeugdarts aandachtig naar je? 
22.   Nam de jeugdarts u serieus?  
23.   Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan u? 
25.   Vond je de jeugdarts deskundig? 
26.  Gaf de jeugdarts je de ruimte om mee te denken over wat het beste is voor 
 jou? 
27.  Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit? 

96,3 ‘ja’ 
91,0 ‘ja’ 
90,3 ‘ja’ 
93,9 ‘ja’ 

98,5 ‘geen probleem’ 
 

97,0 ‘ja’ 
94,3 ‘ja’ 

97,0 ‘nee’ 
99,5 ‘ja’ 
98,4 ‘ja’ 
100 ‘ja’ 
98,9 ‘ja’ 
90,2 ‘ja’ 
92,9 ‘ja’ 

 
95,1 ‘ja’ 
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Item % Extreme categorie 

29.   Kreeg je van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? 
30.   Gaf de jeugdarts een goed antwoord op je vragen? 
32.  Vertrouwde je erop dat de jeugdarts persoonlijke informatie niet zou 
 doorvertellen? 
35.   Was de assistente beleefd tegen je? 
36.   Luisterde de assistente aandachtig naar je? 
37.   Nam de assistente je serieus?  
38.   Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou? 
42.   Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 
44.   Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 
45.   Gaf de assistente een goed antwoord op je vragen? 
50.   Was de jeugdverpleegkundige beleefd tegen je? 
51.   Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? 
52.   Nam de jeugdverpleegkundige je serieus?  
53.  Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou? 
54.   Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? 
57.   Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? 
59.   Kreeg je van de jeugdverpleegkundige de ruimte om vragen te stellen? 
60.  Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen? 
62.  Vertrouwde je erop dat de jeugdverpleegkundige persoonlijke informatie niet 
 zou doorvertellen? 
64.  Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan 
 je lichamelijke ontwikkeling? 
74.  Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
 over drugs hebt gekregen je bij het stoppen of minderen geholpen? (N=1) 
86.  Heb jij contacten met andere hulpverleners?  

97,8 ‘ja’ 
96,2 ‘ja’ 
95,1 ‘ja’ 

 
94,3 ‘ja’ 
91,9 ‘ja’ 
91,9 ‘ja’ 
91,7 ‘ja’ 
93,3 ‘ja’ 
91,7 ‘ja’ 
90,3 ‘ja’ 
98,9 ‘ja’ 
98,9 ‘ja’ 
98,9 ‘ja’ 
97,8 ‘ja’ 
97,8 ‘ja’ 
96,7 ‘ja’ 
93,3 ‘ja’ 
95,6 ‘ja’ 
93,3 ‘ja’ 

 
94,1 ‘ja’ 

 
100 ‘ja’ 

 
91,2 ‘nee’ 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

8.1.2 Non-respons per item  
 
De items in tabel 8.2 hadden meer dan 5% aan missende waarden. 
 
 
Tabel 8.2 Items met meer dan 5% missende waarden 
 
Item % Missende waarden

71.  Heeft het advies dat /de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
 over alcoholgebruik hebt gekregen je bij het stoppen of minderen geholpen? 
78.  Heeft het advies dat /de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
 over sport en lichamelijke beweging hebt gekregen je hierbij geholpen? 

7,7 
 

31,2 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 
Daarnaast was er een aantal items waarbij mensen konden aangeven of het betreffende 
zorgaspect op hen van toepassing was geweest. Om inzicht te krijgen in het feit waar 
mensen ervaring mee hebben zijn ook deze items bekeken. De items die een percentage 
niet van toepassing van meer dan 5% hadden zijn weergegeven in tabel 8.3 
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Tabel 8.3  Items die op meer dan 5% van de respondenten niet van toepassing zijn 
 
Item Antwoordcategorie (%) 

10. Was de wachtruimte naar jouw wensen? 
12. Vond je de inhoud van de vragenlijst goed? 
 
35. Was de assistente beleefd tegen je? 
36. Luisterde de assistente aandachtig naar je? 
37.  Nam de assistente je serieus? 
38.  Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou? 
39. Voelde je je op je gemak bij de assistente? 
40.  Vond je de assistente deskundig? 
41.  Gaf de assistente je de ruimte om mee te denken over was 
 het beste is voor jou? 
42.  Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 
43. Was de assistente op de hoogte van jouw 
 voorgeschiedenis? 
44. Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 
45. Gaf de assistente een goed antwoord op je vragen? 
46.  Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het 
 gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 
47.  Vertrouwde je erop dat de assistente persoonlijke 
 informatie niet zou doorvertellen? 
67. Als je rookte, ben je dan na het gezondheidsonderzoek 
 gestopt met roken of ben je minder gaan roken? 
68. Heeft het advies dat / de voorlichting die je tijdens het 
 gezondheidsonderzoek over roken hebt gekregen je bij het 
 stoppen of minderen geholpen? 
70.  Als je alcohol dronk, ben je dan na het 
 gezondheidsonderzoek gestopt met drinken of ben je 
 minder gaan drinken? 
71. Heeft het advies dat / de voorlichting die je tijdens het 
 gezondheidsonderzoek over alcoholgebruik hebt gekregen 
 je bij het stoppen of minderen geholpen? 
73. Als je drugs gebruikte, ben je dan na het 
 gezondheidsonderzoek gestopt met drugs gebruiken of ben 
 je minder gaan gebruiken? 
78. Heeft het advies dat / de voorlichting die je tijdens het 
 gezondheidsonderzoek over sport en lichamelijke 
 beweging hebt gekregen je hierbij geholpen? 

er was geen wachtruimte (59,3) 
weet niet, ik heb de vragenlijst niet ingevuld  
10,2) 
niet van toepassing (10,3) 
niet van toepassing (5,1) 
niet van toepassing (5,1) 
niet van toepassing (7,7) 
niet van toepassing (5,1) 
niet van toepassing (20,5) 
niet van toepassing (28,2) 
 
niet van toepassing (15,4) 
niet van toepassing (15,4) 
 
niet van toepassing (7,7) 
niet van toepassing (20, 5) 
niet van toepassing (38,5) 
 
niet van toepassing (5,1) 
 
ik rookte niet (95,6) 
 
ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen 
advies of voorlichting over roken gekregen (30,0) 
 
ik gebruikte geen alcohol (87,8) 
 
 
ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen 
advies of voorlichting over alcohol gekregen 
(30,8) 
ik gebruikte geen drugs (99,3) 
 
 
ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen 
advies of voorlichting over sporten of 
lichamelijke beweging gekregen (5,1) 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

8.1.3 Belangscores 
 
Aan de hand van de belangscores werd duidelijk aan welke kwaliteitsaspecten van PGO 3 
mensen veel belang hechten en aan welke minder belang. In bijlage 14 is een volledig 
overzicht te vinden van de belangscores per item. Tabel 8.4 geeft de top 10 weer van 
kwaliteitsaspecten waar respondenten het meest belang aan hechtten. De tien items met 
de laagste belangscores staan weergegeven in tabel 8.5.  
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Tabel 8.4 Top 10 items met de hoogste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat… Belangscore 

62.   je erop kunt vertrouwen dat de jeugdverpleegkundige persoonlijke informatie niet
 doorvertelt? 
32.   je erop kunt vertrouwen dat de jeugdarts persoonlijke informatie niet doorvertelt? 
22.   de jeugdarts je serieus neemt? 
52.   de jeugdverpleegkundige je serieus neemt? 
47.   je erop kunt vertrouwen dat de assistente persoonlijke informatie niet doorvertelt? 
51.   de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je luistert? 
21.   de jeugdarts aandachtig naar je luistert? 
24.   je op je gemak gesteld wordt door de jeugdarts? 
60.   de jeugdverpleegkundige een goed antwoord geeft op je vragen? 
30.   de jeugdarts een goed antwoord geeft op je vragen? 

3,6 
 

3,6 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 
Tabel 8.5 Top 10 items met de laagste belangscores 
 
Item  Vindt u het belangrijk dat…. Belangscore 

10.   de wachtruimte naar jouw wensen is? 
9.     de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het onderzoek geen probleem is? 
11.   de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vindt naar jouw wensen is? 
13.   de lengte van de vragenlijst(en) goed is? 
6.     het tijdstip waarop je voor het gezondheidsonderzoek wordt verwacht je uitkomt? 
43.   de assistente op de hoogte is van jouw voorgeschiedenis? 
2.     je de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangt? 
69.   je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting krijgt over alcohol drinken? 
66.   je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting krijgt over roken? 
7.     je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wordt? 

1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

8.2 Inter-itemanalyses 
 
Met behulp van inter-item analyses werd de samenhang tussen verschillende items 
bekeken. In tabel 8.6 staan de items die onderling sterk correleerden per module. 

72 CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 



Tabel 8.6 Items met sterke onderlinge correlatie (Pearson’s r >0,70) 
 
Items Pearson’s r

35. (Was de assistente beleefd tegen je?) – 38. (Besteedde de assistente voldoende tijd aan 
 jou?) 
35. (Was de assistente beleefd tegen je) – 41. (Gaf de assistente je ruimte om mee te denken 
 over wat het beste is voor jou?) 
36.  (Luisterde de assistente aandachtig naar je?) – 42. (Legde de assistente dingen op een 
 begrijpelijke manier uit?) 
37.  (Nam de assistente je serieus?) - 42. (Legde de assistente dingen op een begrijpelijke 
 manier uit?) 
38.  (Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou?) – 40. (Vond je de assistente 
 deskundig?) 
38.  (Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou) – 42. (Legde de assistente dingen op een 
 begrijpelijke manier uit?) 
44.  (Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen?) – 45. (Gaf de assistente een 
 goed antwoord op je vragen?) 
44.  (Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen?) – 46. (Kon je met de 
 assistente praten over zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek niet naar wens 
 verliepen?) 
46.  (Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek niet 
 naar wens verliepen?) – 47. (Vertrouwde je erop dat de assistente persoonlijke informatie 
 niet zou doorvertellen?) 
53.  (Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou?) – 51. (Luisterde de 
 jeugdverpleegkundige aandachtig naar je?) 
54.  (Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige?) - 51. (Luisterde de 
 jeugdverpleegkundige aandachtig naar je?) 
66.  (Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over roken?) – 
 72.  (Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over het 
 gebruik van drugs?) 
67.  (Als je rookte, ben je dan na het gezondheidsonderzoek gestopt met roken of ben je 
 minder gaan roken?) – 68 (Heeft het advies dat / de voorlichting die je tijdens het 
 gezondheidsonderzoek over roken hebt gekregen je bij het stoppen of minderen 
 geholpen?) 
69.  (Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
 alcoholgebruik?) – 68. (Heeft het advies dat / de voorlichting die je tijdens het 
 gezondheidsonderzoek over roken hebt gekregen je bij het stoppen of minderen 
 geholpen?) 
72.  (Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over het 
 gebruik van drugs?) – 69. (Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
 voorlichting gekregen over het gebruik van alcohol?)   

,80 
 

,80 
 

,80 
 

,80 
 

,85 
 

,80 
 

,80 
 

,74 
 
 

,78 
 
 

,70 
 

,70 
 

,72 
 
 

,75 
 
 
 

,73 
 
 
 

,77 
 

Noot: de itemnummers in de tabel corresponderen met de itemnummers uit de vragenlijst 
 
 

8.3 Schaalconstructie 
 
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen en om te bekijken welke 
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden zijn 
betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Ook voor deze vragenlijst zijn geen factoranalyses 
uitgevoerd, vanwege het feit dat de vragenlijst vrijwel alleen bestaat uit ja/nee vragen. In 
de vragenlijst zitten wel enkele vragen met een ordinale antwoordstructuur, namelijk 
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probleemvragen. Het aantal (vier) probleemvragen is echter zo gering dat een 
factoranalyse niet uitvoerbaar was. Voor de start van de betrouwbaarheidsanalyses is item 
16 (‘Miste je nog onderwerpen in de vragenlijst?’) omgecodeerd. Bij dit item was de 
vraagstelling contra-indicatief, in tegenstelling tot de andere indicatief gestelde items.  
 
 

8.3.1 Betrouwbaarheidsanalyse 
 
Allereerst is er beredeneerd welke items inhoudelijk bij elkaar passen. Vervolgens is van 
de deze gevormde schalen de betrouwbaarheid vastgesteld met behulp van Cronbach’s α. 
Er kwamen op deze manier vijf schalen naar voren met voldoende betrouwbaarheid. De 
resultaten staan weergegeven in tabel 8.7.  
 
 
Tabel 8.7 Betrouwbaarheidsanalyse inhoudelijk beredeneerde schalen 
 
Schaal  ITC α if item 

deleted 

Schaal 1: Deskundigheid en (vertrouwelijke) communicatie jeugdarts 
Betrouwbaarheid: α=,64 

  

21.  Luisterde de jeugdarts aandachtig naar je? 
24.   Voelde je je op je gemak bij de jeugdarts? 
25.   Vond je de jeugdarts deskundig? 
32.   Vertrouwde je erop dat de jeugdarts persoonlijke informatie niet zou 
 doorvertellen? 

,50 
,43 
,46 
,44 

,59 
,58 
,54 
,56 

Schaal 2: Deskundigheid en (vertrouwelijke) communicatie assistente 
Betrouwbaarheid: α =,85 

  

36.   Luisterde de assistente aandachtig naar je? 
39.   Voelde je je op je gemak bij de assistente? 
40.   Vond je de assistente deskundig? 
47.   Vertrouwde je erop dat de assistente persoonlijke informatie niet zou 
 doorvertellen? 

,78 
,65 
,72 
,65 

,79 
,82 
,79 
,82 

Schaal 3: Bejegening assistente 
Betrouwbaarheid: α =,95 

  

35.   Was de assistente beleefd tegen je? 
37.   Nam de assistente je serieus? 
38.   Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou? 
41.   Gaf de assistente je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou? 
42.   Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 
44.   Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 
45.   Gaf de assistente een goed antwoord op je vragen? 
46.   Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het 
 gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 

,81 
,87 
,81 
,74 
,89 
,89 
,69 
,89 

,94 
,93 
,94 
,95 
,93 
,93 
,95 
,93 
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Schaal ITC α if item 
deleted 

Schaal 4: Bejegening jeugdverpleegkundige 
Betrouwbaarheid: α =,71 

  

53.   Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou? 
56.   Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken over wat het beste 
 is voor jou? 
57.   Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? 
59.   Kreeg je van de jeugdverpleegkundige de ruimte om vragen te stellen? 
60.   Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen? 
61.   Kon je met de jeugdverpleegkundige praten over zaken die tijdens het 
 gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 

,37 
,51 

 
,59 
,44 
,43 
,42 

,69 
,65 
, 

64 
,66 
,67 
,68 

 

Schaal 5: Adviezen 
Betrouwbaarheid: α =,78 

  

66.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen 
 over roken? 
69.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen 
 over alcoholgebruik? 
72.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen 
 over het gebruik van drugs? 
76.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen 
 over sporten of lichamelijke beweging? 
80.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen 
 over je gedrag in het algemeen? 
83.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen 
 over je eetgedrag? 

,62 
 

,64 
 

,70 
 

,40 
 

,42 
 

,40 

,72 
 

,72 
 

,70 
 

,78 
 

,77 
 

,78 

Noot:  ITC’s lager dan 0,40 zijn vet gedrukt, de itemnummers in de tabel corresponderen met de 
 itemnummers uit de vragenlijst. 
 

 
8.3.2 Samenhang schalen 

 
In tabel 8.8 staan de correlaties tussen de gevormde schalen met voldoende 
betrouwbaarheid weergegeven. De correlaties zijn berekend door voor de nieuw 
gevormde schalen somscores te berekenen en deze te correleren. De meeste schalen zijn 
nauwelijks met elkaar geassocieerd (0,10-0,61), zodat gesproken kan worden van 
onafhankelijke schalen of dimensies.  
 
 
Tabel 8.8 Inter-factor correlaties PGO3-vragenlijst 
 
Schalen 2 3 4 5 

1.    Deskundigheid en (vertrouwelijke) communicatie jeugdarts ,30 ,10 - ,22 
2.    Deskundigheid en (vertrouwelijke) communicatie assistente  ,61 - ,12 
3.    Bejegening assistente   - ,17 
4.    Bejegening jeugdverpleegkundige    ,16 
5.    Adviezen    - 
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8.4 Face Validity 
 
Om een globale indruk te krijgen of alle belangrijke zorgaspecten volgens patiënten 
terugkomen in de vragenlijst, is gekeken naar de antwoorden die respondenten hebben 
gegeven op vraag 159 (‘Welke onderwerpen miste je in de vragenlijst’). Hier werden 
geen specifieke thema's genoemd. 
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9 Ervaringen van cliënten 
 
 
 
 
 
 

 Het hoofddoel van dit onderzoek is om een CQ-index Jeugdgezondheidszorg te 
ontwikkelen. Eén van de onderzoeksvragen is echter ook wat de feitelijke ervaringen zijn 
van de cliënten met de jeugdgezondheidszorg. In dit hoofdstuk worden daarom enkele 
ervaringen van cliënten weergegeven. Deze resultaten dienen tegelijkertijd als illustratie 
van de toepasbaarheid van de vragenlijsten. 
 
 

9.1 CB-vragenlijst 
 
 

9.1.1 Waarderingscijfers CB-vragenlijst 
 
In de vragenlijst zijn verschillende waarderingscijfers opgenomen. In figuur 9.1 is te zien 
dat slechts een kleine minderheid van de respondenten voor de CB-arts, verpleegkundige, 
assistente, het consultatiebureau en de totale dienstverlening onvoldoendes geeft (3,0% 
tot 4,8%). (Ruim) twee derde van de respondenten geeft aan de CB-arts, verpleegkundige 
en assistente een voldoende (6-8). 20,4% (assistente) tot 31.5% (verpleegkundige) geeft 
hen een hoog waarderingscijfer (9-10). Ook het consultatiebureau en de totale 
dienstverlening worden hoog gewaardeerd. 
 
 
Figuur 9.1 Waarderingscijfers CB-vragenlijst (% gegeven antwoorden) 
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9.1.2 Schaalscores CB-vragenlijst 
 
In figuur 9.2 zien we dat de respondenten doorgaans positieve ervaringen hebben met de 
bejegening door en de deskundigheid van de CB-arts en de verpleegkundige. Ook over 
het aspect 'bejegening en deskundigheid assistente' oordeelt men positief. Opvallend is 
dat 8,4% (dus bijna 1 op de 10 respondenten) aangeeft de CB-arts nooit/soms deskundig 
te vinden. Voor de verpleegkundige zegt 6,0% van de respondenten dit. 
 
 
Figuur 9.2 Schaalscores voor bejegening en deskundigheid van de CB-arts, 
 verpleegkundige en de assistente (% gegeven antwoorden) 
 

 
 
In Figuur 9.3 zien we dat bijna een derde van de respondenten aangeeft negatieve 
ervaringen te hebben met ketenzorg en samenwerking met andere hulpverleners. Ruim de 
helft van de respondenten geeft aan negatieve ervaringen te hebben met de continuïteit 
van het zorgproces (vervanging zorgverleners). De ervaringen met de accommodatie van 
de consultatiebureauruimte zijn doorgaans positief. 
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Figuur 9.3  Ketenzorg en samenwerking met andere zorgverleners, continuïteit van 
 zorgproces (vervanging zorgverleners) en accommodatie consultatiebureau 
 ruimte (% gegeven antwoorden) 

 
 
In figuur 9.4 is te zien dat ruim 1 op de 10 respondenten (12.6%) vindt dat de adviezen 
van zorgverleners meestal of altijd niet goed op elkaar zijn afgestemd. 17.8% ervaart dit 
soms. 
 
 
Figuur 9.4 Afstemming adviezen zorgverleners (2) (% gegeven antwoorden) 
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Het overgrote deel van de respondenten (90%) heeft positieve ervaringen met de 
informatievoorziening, zie figuur 9.5. 
 
 
Figuur 9.5 Informatievoorziening (% gegeven antwoorden) 
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9.1.3 Verbeterscores CB-vragenlijst 
 
Met behulp van de CQ-index kan ook zogenoemde ‘verbeterinformatie’ ontwikkeld 
worden. Deze vorm van informatie is vooral interessant voor de zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars, die met behulp van de informatie concrete verbeterpunten in kaart 
krijgen. In tabel 9.1 is een voorbeeld hiervan weergegeven door zogenoemde 
‘verbeterscores’ te presenteren. Door de ervaringscores en belangscores te combineren in 
één score komen die kwaliteitsaspecten naar voren waar cliënten relatief negatieve 
ervaringen mee rapporteren en die zij tegelijkertijd als belangrijk ervaren. De 
verbeterscores zijn berekend door de gemiddelde belangscore van het kwaliteitsaspect te 
vermenigvuldigen met het percentage mensen dat een negatieve ervaring had met het 
aspect en dit getal te delen door 100. Een negatieve ervaring komt overeen met de 
antwoordcategorieën ‘nooit’ en ‘soms’ bij de vierpuntsschalen, ‘nee’ bij de 
tweepuntsschalen, en ‘een groot probleem’ en ‘een klein probleem’ bij de 
driepuntsschalen. Bij de contra-indicatieve items komt een negatieve ervaring overeen 
met ‘meestal’ en ‘altijd’ of ‘ja’.  
 
De verbeterscores kunnen variëren tussen 1 en 4. Een hogere verbeterscore betekent dat 
er vanuit cliëntenperspectief de meeste kwaliteitswinst is te behalen. In bijlage 10 is een 
volledig overzicht van verbeterscores te vinden. Tabel 9.1 geeft de tien kwaliteitsaspecten 
weer met de hoogste verbeterscores. 
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Tabel 9.1 Top 10 items met de hoogste verbeterscores CB-vragenlijst 
 
Item  (ervaringenvragenlijst) Belangscore Ervaringscore Verbeterscore

43.   Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe vaak was u 
 hier dan van tevoren van op de hoogte gebracht? 

2,6 85,7 
 

2,2 
 

65.    Wanneer er een vervangende verpleegkundige was, hoe 
 vaak was u hier dan van tevoren van op de hoogte 
 gebracht? 

2,6 80,4 
 

2,1 
 

87.   Hoe vaak werkten het consultatiebureau en de andere 
 hulpverleners goed samen? 

3,4 49,6 
 

1,7 
 

83.   Hoe vaak werd u door de medewerkers van het 
 consultatiebureau goed doorverwezen naar andere 
 hulpverleners? 

3,3 41,0 
 

1,4 
 

77.   Was u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd 
 over andere activiteiten die door het consultatiebureau 
 georganiseerd worden (bijvoorbeeld het volgen van een 
 opvoedcursus, themabijeenkomsten, en dergelijke)? 

2,7 46,3 
 

1,3 
 

21.   In het hoeverre was het een probleem om, indien nodig, een 
 medewerker van uw eigen consultatiebureau aan de 
 telefoon te krijgen voor advies? 

2,8 44,0 
 

1,2 
 

44.   Was de vervangende CB-arts op de hoogte van uw dossier? 3,2 34,1 1,1 

12.   In hoeverre was de parkeergelegenheid bij het 
 consultatiebureau een probleem? 

2,8 35,9 
 

1,0 
 

66.   Was de vervangende verpleegkundige op de hoogte van uw 
 dossier? 

3,2 28,6 
 

0,9 
 

37.    Hoe vaak waren de adviezen van de CB-arts bruikbaar in 
 uw thuissituatie? 

3,2 23,9 
 

0,8 
 

 
 

9.1.4 Sterrenindeling CB-vragenlijst 
 
De methode die wordt gebruikt om CQI-gegevens te bewerken tot keuze-informatie voor 
consumenten is een indeling van de organisaties in drie groepen met sterren.  
 
De consultatiebureaus werden ingedeeld in drie groepen op basis van de multilevel 
analyses die zijn uitgevoerd (zie tabel 9.2): 
*** beter dan het gemiddelde voor alle consultatiebureaus 
**  ongeveer hetzelfde als het gemiddelde voor alle consultatiebureaus 
* slechter dan het gemiddelde voor alle consultatiebureaus 
 
Deze drie-indeling laat zien hoe de consultatiebureaus voor de verschillende aspecten 
presteren ten opzichte van het gemiddelde van alle consultatiebureaus en dus niet of een 
consultatiebureau op een bepaald aspect goed of slecht presteert. Een consultatiebureau is 
ingedeeld in de laagste of hoogste categorie, indien het vergelijkingsinterval rondom de 
gemiddelde score respectievelijk geheel beneden of geheel boven de gemiddelde score 
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over alle consultatiebureaus valt. Het consultatiebureau is ingedeeld in de 
middencategorie indien het vergelijkingsinterval rondom de gemiddelde score overlapt 
met de gemiddelde score over alle consultatiebureaus. 
 
 
Tabel 9.2 Indeling in drie groepen: sterrentabel 
 
 Aspect: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

instellling                

1 ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** *** *** * ** 
2 ** ** ** *** *** ** *** ** ** ** ** ** ** *** ** 
3 ** ** ** * * ** * ** ** ** ** ** * ** ** 
4 ** * * * * ** * ** ** ** ** * * ** * 
5 *** *** *** *** *** ** *** *** *** ** ** *** *** *** *** 
6 ** ** ** * * ** ** ** ** ** ** ** * ** ** 
7 *** *** *** *** *** ** ** ** ** *** ** *** *** ** *** 
8 ** ** * *** *** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** 
9 ** ** ** * * ** * ** ** ** ** ** * ** * 
10 ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * 
11 ** ** ** *** *** ** *** ** ** ** ** * *** ** ** 
12 ** *** ** ** ** * ** ** ** * ** ** * ** ** 
13 ** *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** *** ** ** *** 

1 = waarderingscijfer totale dienstverlening 
2 = bejegening CB-arts 
3 = deskundigheid CB-arts 
4 = bejegening verpleegkundige 
5 = deskundigheid verpleegkundige 
6 = afstemming adviezen zorgverleners (1) 
7 = bejegening en deskundigheid assistente 
8 = accommodatie consultatiebureauruimte 
9 = informatievoorziening 
10 = continuïteit van zorgproces (vervanging van zorgverleners) 
11 = ketenzorg en samenwerking met hulpverleners 
12 = waarderingscijfer CB-arts 
13 = waarderingscijfer verpleegkundige 
14 = waarderingscijfer assistente 
15 = waarderingscijfer consultatiebureau 
 
 

9.2 PGO1-vragenlijst 
 
 

9.2.1 Waarderingscijfers PGO1-vragenlijst 
 
In Figuur 9.6 zien we dat met name de jeugdarts positief wordt beoordeeld. Over het 
gezondheidsonderzoek als geheel is men wat minder lovend, maar ook hierover oordeelt 
het grootste deel van de respondenten positief. 
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Figuur 9.6  Waarderingscijfers PGO 1 (% gegeven antwoorden) 
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9.2.2 Schaalscores PGO1-vragenlijst 
 
Met de arts en de assistente hebben vrijwel alle respondenten positieve ervaringen. De 
ketenzorg en samenwerking met andere hulpverleners wordt als minder goed ervaren. 
36.5% heeft hier negatieve ervaringen mee. 
 
Figuur 9.7  Schaalscores PGO 1 (% gegeven antwoorden) 
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9.2.3 Verbeterscores PG01-vragenlijst 
 
Ook voor de PGO1-vragenlijst zijn verbeterscores berekend. De verbeterscores kunnen 
variëren tussen 1 en 4. Een hogere verbeterscore betekent dat er vanuit cliëntenperspectief 
de meeste kwaliteitswinst is te behalen. Tabel 9.3 geeft de tien kwaliteitsaspecten weer 
met de hoogste verbeterscores. In bijlage 12 is een volledig overzicht van verbeterscores 
te vinden. 
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Tabel 9.3 Top 10 items met de hoogste verbeterscores PGO1-vragenlijst 
 
Item (ervaringenvragenlijst) Belangscore Ervaringscore Verbeterscore

56.  Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere 
 hulpverleners goed samen? 

3,4 54,8 
 

1,9 
 

50.  Bent u voldoende geïnformeerd over de extra 
 mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg kan bieden 
 naast het gezondheidsonderzoek? 

2,8 60,6 
 

1,7 
 

10.   In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te 
 verzetten? 

3,1 35,4 
 

1,1 
 

5.    Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u ervan 
 kon verwachten? 

3,0 24,1 
 

0,7 
 

45.   Was de assistente op de hoogte van de voorgeschiedenis 
 van uw kind? 

3,1 23,6 
 

0,7 
 

6.    Kwam het tijdstip waarop u voor het gezondheidsonderzoek 
 werd verwacht u uit? 

2,9 24,8 
 

0,7 
 

32.   Was de jeugdarts op de hoogte van de voorgeschiedenis 
 van uw kind? 

3,3 21,6 
 

0,7 
 

4.    Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat u was 
 uitgenodigd bij een jeugdarts en assistente? 

2,8 23,6 
 

0,7 
 

53.   Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen 
 als daar aanleiding voor was? 

3,3 19,3 
 

0,6 
 

22.   In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 
 jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 

2,9 21,7 
 

0,6 
 

 
 
Voor de PGO1-vragenlijst evenals voor de PGO2- en PGO3- vragenlijst, is geen 
sterrenindeling berekend omdat het aantal deelnemende instellingen te laag was om 
multilevel analyses uit te voeren. 
 
 

9.3 PGO2-vragenlijst 
 
 

9.3.1 Waarderingscijfer PGO2-vragenlijst 
  
Figuur 9.8 laat zien dat de waardering voor de jeugdverpleegkundige hoog is. Bijna een 
derde van de respondenten geeft een hoog waarderingscijfer (9-10) en een 
verwaarloosbaar deel van de respondenten geeft een onvoldoende. 
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Figuur 9.8  Waarderingscijfer jeugdverpleegkundige PGO2-vragenlijst (% gegeven 
 antwoorden) 
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9.3.2 Schaalscores PGO2-vragenlijst 
 
Opvallend in figuur 9.9 is dat bijna drie kwart van de respondenten negatieve ervaringen 
heeft met de samenwerking met andere hulpverleners. Over de doorverwijzing is men 
positiever, maar ook hiermee heeft bijna 20% van de respondenten negatieve ervaringen. 
De bejegening en deskundigheid van de jeugdverpleegkundige worden als positief 
beoordeeld. 13,4% van de respondenten oordeelt negatief over de accommodatie waar het 
gezondheidsonderzoek plaats vindt. 
 
 
Figuur 9.9 Schaalscores voor PGO 2 en scores op de items ‘doorverwijzen naar 
 andere hulpverleners’ en ‘samenwerking met andere hulpverleners’ (% 
 gegeven antwoorden) 
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9.3.3 Verbeterscores PGO2-vragenlijst 
 
Ook voor de PGO2-vragenlijst zijn verbeterscores berekend. De verbeterscores kunnen 
variëren tussen 1 en 4. Een hogere verbeterscore betekent dat er vanuit cliëntenperspectief 
de meeste kwaliteitswinst is te behalen. Tabel 9.4 geeft de tien kwaliteitsaspecten weer 
met de hoogste verbeterscores. In bijlage 13 is een volledig overzicht van verbeterscores 
te vinden. 
 
 
Tabel 9.4 Top 10 items met de hoogste verbeterscores PGO2-vragenlijst 
 
Item (ervaringenvragenlijst) Belangscore Ervaringscore Verbeterscore

23.   Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere 
 hulpverleners goed samen? 

3,4 
 

71,4 2,5 

17.   Bent u voldoende geïnformeerd over de extra 
 mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg kan bieden 
 naast het gezondheidsonderzoek? 

2,8 
 

53,1 1,5 

15.   In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 
 jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 

2,9 
 

35,0 1,0 

5.    Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u en uw 
 kind ervan konden verwachten? 

3,1 
 

27,0 
 

0,8 
 

7.    Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het 
 gezondheidsonderzoek eventueel zou kunnen verzetten? 

2,9 
 

27,8 0,8 

20.   Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen 
 als daar aanleiding voor was? 

3,3 
 

18,4 0,6 

4.    Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat uw kind was 
 uitgenodigd bij een jeugdverpleegkundige? 

2,9 
 

17,6 
 

0,5 
 

67.   Had je wat aan deze adviezen? 3,0 16,3 0,5 

10.   In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te 
 verzetten? 

3,0 
 

15,4 0,5 

76.   Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw 
 voorgeschiedenis? 

3,0 14,8 0,5 

 
 

9.4 PGO3-vragenlijst 
 
 

9.4.1 Waarderingscijfers PGO3-vragenlijst 
 
Ook bij het derde Preventieve Gezondheidsonderzoek geven de respondenten aan 
positieve ervaringen te hebben met de verschillende medewerkers aan dit onderzoek. 
Over de assistente is men het minst positief. Het gezondheidsonderzoek als geheel krijgt 
ook goede waarderingscijfers. 
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Figuur 9.10  Waarderingscijfers (% gegeven antwoorden) 
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9.4.2 Schaalscores PGO3-vragenlijst 
 
Opvallend in Figuur 9.11 is het grote aantal respondenten (28,3%) dat aangeeft negatieve 
ervaringen te hebben met de adviezen. Over de jeugdarts, assistente en verpleegkundige 
oordeelt men doorgaans positief. 
 
 
Figuur 9.11  Schaalscores PGO 3 (% gegeven antwoorden) 
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9.4.3 Verbeterscores PGO3-vragenlijst 
 
Ook voor de PGO3-vragenlijst zijn verbeterscores berekend. De verbeterscores kunnen 
variëren tussen 1 en 4. Een hogere verbeterscore betekent dat er vanuit cliëntenperspectief 
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de meeste kwaliteitswinst is te behalen. Tabel 9.5 geeft de tien kwaliteitsaspecten weer 
met de hoogste verbeterscores. In bijlage 14 is een volledig overzicht van verbeterscores 
te vinden. 
 
 
Tabel 9.5 Top 10 items met de hoogste verbeterscores PGO3-vragenlijst 
 
Item (ervaringenvragenlijst) Belangscore Ervaringscore Verbeterscore

72.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
 voorlichting gekregen over het gebruik van drugs? 

2,7 
 

70,2 1,9 

66.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
 voorlichting gekregen over roken? 
 

2,7 
 

69,2 1,8 

79.   Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende 
 aandacht besteed aan je gedrag in het algemeen? 

2,7 
 

62,2 1,7 

69.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
 voorlichting gekregen over alcoholgebruik? 

2,7 
 

61,7 1,6 

85.   Werd je na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen 
 naar een hulpverlener als daar aanleiding voor was? 

3,2 
 

47,4 1,5 

82.   Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende 
 aandacht besteed aan je eetgedrag? 

2,8 
 

50,7 1,4 

76.   Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
 voorlichting gekregen over sporten of lichamelijke 
 beweging? 

2,8 
 

47,8 1,3 

43.   Was de assistente op de hoogte van jouw 
 voorgeschiedenis? 

2,6 33,3 0,9 

46.   Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het 
 gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 

2,8 25,0 0,7 

4.    Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat je ervan 
 kon verwachten? 

2,8 24,1 0,7 
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10 Voorstel tot aanpassen vragenlijsten 
 
 
 
 
 
 
Om de vier vragenlijsten te optimaliseren zijn verschillende item- en inter-item analyses 
uitgevoerd. Tevens is met behulp van principale componentenanalyses en / of 
betrouwbaarheidsanalyses gekeken naar de achterliggende structuur van de vragenlijst. 
De resultaten hiervan staan beschreven in de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8. In het huidige 
hoofdstuk wordt weergegeven hoe deze psychometrische eigenschappen, het 
discriminerend vermogen en de beleidsmatige/inhoudelijke argumenten van de 
begeleidingscommissie uiteindelijk zijn verwerkt in een voorstel voor het aanpassen van 
de vragenlijsten. 
 
De tabellen 10.1 tot en met 10.4 geven een overzicht van de items in de vier vragenlijsten 
en de selectiecriteria of methodologische argumenten om vragen al dan niet uit de 
vragenlijsten te verwijderen. De grijs gemarkeerde items komen op basis van de criteria 
in aanmerking om verwijderd te worden. De screenervragen zijn in principe niet 
meegenomen bij de criteria, tenzij de betreffende items ook worden gezien als 
ervaringvraag. De volgende selectiecriteria werden gehanteerd: 
 
 1= non-respons (>5% missende waarden) 
 2= scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie) 
 3= inter-item correlatie (>,70: één van beide items verwijderen) 
 4= item niet schaalbaar (in een betrouwbare schaal) 
 5= belang (- = 10 onbelangrijkste; + = 10 belangrijkste) 
 
 Uitleg symbolen tabellen 
 X = voldoet niet aan het criterium 
 - = in top 10 van laagste belangscores 
 + = in top 10 van hoogste belangscores 
 nvt = niet van toepassing 
 
 
Het uitgangspunt voor verwijdering vormt de schaalbaarheid van de items. Ongeacht wat 
de andere criteria uitwijzen, blijft een item dat tot een betrouwbare schaal behoort 
(volgens factor- en betrouwbaarheidsanalyses) in de vragenlijst, omdat rapportage op 
schaalniveau uiteindelijk een belangrijk doel is van de CQ-index. Als een item niet 
schaalbaar was, werd gekeken naar de overige criteria. Als het item tot de top tien van 
belangrijkste aspecten behoorde, werd het item in principe behouden. Indien een dergelijk 
item slecht scoort wat betreft de overige criteria kan voor een herformulering gekozen 
worden. Een belangvraag kan van toepassing zijn op meerdere ervaringsvragen, waardoor 
in de tabellen meer dan tien plussen en minnen voorkomen. Als een item niet in de top 
tien van belangscores voorkomt én aan twee of meer van de overige criteria niet voldeed, 

CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 89 



werd aangeraden het item uit de vragenlijst te verwijderen. Voor de CB-vragenlijst is 
naast de psychometrische eigenschappen ook gekeken naar het discriminerend vermogen 
van de vragenlijst. Op basis van de resultaten worden aanpassingen in de vragenlijst 
beschreven. Hiervoor werden geen vooraf gestelde criteria gevolgd. 
 
Of items daadwerkelijk uit de vragenlijst verwijderd werden, hing echter ook af van het 
belang dat op grond van beleidsargumenten aan de verschillende criteria wordt 
toegekend. Daarom wordt per vragenlijst een korte beschrijving gegeven van de 
inhoudelijke argumenten van de begeleidingscommissie om de items met relatief slechte 
psychometrische eigenschappen al dan niet te verwijderen. Wat betreft de screenervragen 
met slechte psychometrische eigenschappen dient apart beredeneerd te worden waarom 
het betreffende thema op zo weinig mensen van toepassing is en of dit mogelijk kan 
veranderen in de toekomst. Indien de screenervraag juist op heel veel mensen van 
toepassing is moet het item wel behouden blijven als selectievraag voor de vervolgitems. 
 
 

10.1 CB-vragenlijst 
 
Tabel 10.1 geeft een overzicht van de items in de CB-vragenlijst en de selectiecriteria om 
vragen al dan niet uit de vragenlijst te verwijderen. Vragen die in aanmerking komen om 
verwijderd te worden zijn grijs gemarkeerd. 
 
 
Tabel 10.1 Overzicht items en methodologische argumenten tot verwijdering items 
 CB-vragenlijst 
 

Items  1 2 3 4 5 

  Wachttijden      
2 Hoe vaak werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wanneer 

u het consultatiebureau bezocht? 
   X  

3 Hoe vaak werd u binnen 15 minuten geholpen wanneer u zonder afspraak het 
consultatiebureau bezocht (hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een 
inloopspreekuur of weeguurtje)? 

   X - 

 Afspraken maken, afzeggen en veranderen      
4 In hoeverre was het een probleem om afspraken met het consultatiebureau te 

maken, af te zeggen of te veranderen? 
   X  

5 Hoe vaak hielden de medewerkers van het consultatiebureau bij het maken van 
afspraken voldoende rekening met uw wensen en voorkeuren? 

   X  

6 In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau telefonisch te 
bereiken voor het maken, afzeggen of veranderen van afspraken? 

   X  

 Aantal bezoeken      
7 Wat vindt u van het aantal standaardbezoeken (namelijk 11) dat u in de 

zuigelingenperiode (dat is wanneer uw kind tussen de 0 en 14 maanden oud is) 
aan het consultatiebureau brengt? 

  nvt nvt nvt 

8 Wat vindt u van het aantal standaardbezoeken (namelijk 4) dat u in de 
peuterperiode (dat is wanneer uw kind tussen de 14 maanden en de 4 jaar oud 
is) aan het consultatiebureau brengt? 

  nvt nvt nvt 
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Items  1 2 3 4 5 

 De consultatiebureauruimte      
9 Was uw consultatiebureau gehuisvest in een gebouw of in een bus?  X nvt nvt nvt 
10 Hoe kwam u meestal naar het consultatiebureau?   nvt nvt nvt 
11 In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar het consultatiebureau een 

probleem? 
 X  X - 

12 In hoeverre was de parkeergelegenheid bij het consultatiebureau een probleem?   X - 
13 In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau met het openbaar 

vervoer te bereiken? 
   X - 

14 In hoeverre was de toegankelijkheid van het consultatiebureau voor 
kinderwagens, wandelwagens en dergelijke een probleem? 

   X  

15 Hoe vaak was het consultatiebureau schoon?     + 
16 Hoe vaak was de temperatuur op het consultatiebureau aangenaam?     + 
17 Hoe vaak was de consultatiebureauruimte veilig voor uw kind?     + 
18 Hoe vaak was er voldoende speelgoed aanwezig in de wachtruimte van het 

consultatiebureau? 
    - 

19 Hoe vaak vond u dat men op het consultatiebureau zorgvuldig met uw privacy 
omging? 

    + 

 De telefonische advieslijn      
20 In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van het consultatiebureau 

telefonisch te bereiken? 
   X  

21 In het hoeverre was het een probleem om, indien nodig, een medewerker van 
uw eigen consultatiebureau aan de telefoon te krijgen voor advies? 

   X - 

22 Hoe vaak gaven de medewerkers van de advieslijn u adviezen die strijdig 
waren met de adviezen van de medewerkers van uw consultatiebureau? 

     

 Vragen over de CB-arts      
23 Bent u wel eens bij de CB-arts geweest?   nvt nvt nvt 
24 Hoe vaak behandelde de CB-arts u beleefd?      
25 Hoe vaak luisterde de CB-arts aandachtig naar u?   X  + 
26 Hoe vaak nam de CB-arts u serieus?   X  + 
27 Hoe vaak legde de CB-arts dingen op een begrijpelijke manier uit?      
28 Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de CB-arts?      
29 Hoe vaak besteedde de CB-arts voldoende tijd aan het consult?       
30 Hoe vaak vond u de CB-arts deskundig?      + 
31 Hoe vaak hield de CB-arts rekening met uw wensen en voorkeuren 

(bijvoorbeeld levensovertuiging, culturele achtergrond, voedingsgewoonten) 
voor de opvoeding van uw kind? 

     

32 Hoe vaak gaf de CB-arts u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor 
uw kind?  

     

33 Hoe vaak hield de CB-arts bij de beoordeling van de ontwikkeling van uw kind
er rekening mee dat ieder kind anders is?  

      

 34 Hoe vaak was de CB-arts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind?     + 
35 Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met zijn/haar eigen 

eerdere adviezen? 
     

36 Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met de adviezen van 
andere medewerkers van het consultatiebureau? 

X     

37 Hoe vaak waren de adviezen van de CB-arts bruikbaar in uw thuissituatie?      
38 Hoe vaak kreeg u van de CB-arts de ruimte om vragen te stellen?      
39 Hoe vaak gaf de CB-arts een goed antwoord op uw vragen?      

 
 

CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 91 



Items  1 2 3 4 5 

40 Hoe vaak kon u met de CB-arts praten over zaken die niet naar wens 
verliepen? 

     

41 Geef hieronder uw totale oordeel over de CB-arts, waarbij 0 de slechtst 
mogelijke CB-arts en 10 de best mogelijke CB-arts is. 

   nvt nvt 

42 Had u een vaste CB-arts?   nvt nvt nvt 
43 Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe vaak was u hier dan van 

tevoren van op de hoogte gebracht? 
X    - 

44 Was de vervangende CB-arts op de hoogte van uw dossier?      
 Vragen over de verpleegkundige      
45 Bent u weleens bij de verpleegkundige geweest?   nvt nvt nvt 
46 Hoe vaak behandelde de verpleegkundige u beleefd?      
47 Hoe vaak luisterde de verpleegkundige aandachtig naar u?   X   
48 Hoe vaak nam de verpleegkundige u serieus?   X  + 
49 Hoe vaak legde de verpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit?      
50 Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de verpleegkundige?      
51 Hoe vaak besteedde de verpleegkundige voldoende tijd aan het consult?       
52 Hoe vaak vond u de verpleegkundige deskundig?      + 
53 Hoe vaak hield de verpleegkundige rekening met uw wensen en voorkeuren 

(bijvoorbeeld levensovertuiging, culturele achtergrond, voedingsgewoonten) 
voor de opvoeding van uw kind? 

     

54 Hoe vaak gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te denken over wat het 
beste is voor uw kind?  

  X   

55 Hoe vaak hield de verpleegkundige bij de beoordeling van de ontwikkeling van
uw kind er rekening mee dat ieder kind anders is?  

   X   

56 Hoe vaak was de verpleegkundige op de hoogte van de voorgeschiedenis van 
uw kind? 

     

57 Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met zijn/haar 
eigen eerdere adviezen? 

  X   

58 Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met de adviezen 
van andere medewerkers van het consultatiebureau? 

  X   

59 Hoe vaak waren de adviezen van de verpleegkundige bruikbaar in uw 
thuissituatie? 

     

60 Hoe vaak kreeg u van de verpleegkundige de ruimte om vragen te stellen?      
61 Hoe vaak gaf de verpleegkundige een goed antwoord op uw vragen?      
62 Hoe vaak kon u met de verpleegkundige praten over zaken die niet naar wens 

verliepen? 
     

63 Geef hieronder uw totale oordeel over de verpleegkundige, waarbij 0 de 
slechtst mogelijke verpleegkundige en 10 de best mogelijke verpleegkundige 
is. 

   nvt nvt 

64 Had u een vaste verpleegkundige?   nvt nvt nvt 

65 Wanneer er een vervangende verpleegkundige was, hoe vaak was u hier dan 
van tevoren van op de hoogte gebracht? 

X    - 

66 Was de vervangende verpleegkundige op de hoogte van uw dossier?      

 Vragen over de assistente      

67 Bent u weleens bij de assistente geweest?   nvt nvt nvt 

68 Hoe vaak behandelde de assistente u beleefd?      

69 Hoe vaak luisterde de assistente aandachtig naar u?   X   
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Items  1 2 3 4 5 

70 Hoe vaak nam de assistente u serieus?   X   

71 Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de assistente?      

72 Hoe vaak vond u de assistente deskundig?       

73 Geef hieronder uw totale oordeel over de assistente, waarbij 0 de slechtst 
mogelijke assistente en 10 de best mogelijke assistente is 

   nvt nvt 

 Informatie      

74 Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het 
consultatiebureau goed geïnformeerd over wat u aan dienstverlening kon 
verwachten? 

   X  

75 Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het 
consultatiebureau goed geïnformeerd over de gang van zaken op het 
consultatiebureau? 

   X - 

76 Hoe vaak was de algemene informatie die u van het consultatiebureau kreeg 
begrijpelijk? 

   X  

77 Was u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd over andere 
activiteiten die door het consultatiebureau georganiseerd worden (bijvoorbeeld 
het volgen van een opvoedcursus, themabijeenkomsten, en dergelijke)? 

   X - 

78 Heeft u in de dienstverlening iets gemist?   nvt nvt nvt 

80 Heeft u bepaalde aspecten van de dienstverlening overbodig gevonden?  X nvt nvt nvt 

82 Geef hieronder uw totale oordeel over de dienstverlening van het 
consultatiebureau, waarbij 0 de slechtst mogelijke dienstverlening en 10 de 
beste mogelijke dienstverlening is. 

   nvt nvt 

 Andere hulpverleners      

83 Hoe vaak werd u door de medewerkers van het consultatiebureau goed 
doorverwezen naar andere hulpverleners? 

     

84 Had u voor uw kind in de afgelopen 12 maanden ook contacten met andere 
hulpverleners? 

  nvt nvt nvt 

86 Hoe vaak waren de adviezen van de medewerkers van het consultatiebureau 
strijdig met de adviezen van de andere hulpverleners? 

   X  

87 Hoe vaak werkten het consultatiebureau en de andere hulpverleners goed 
samen? 

X     

 Totaaloordeel      

88 Geef hieronder uw totale oordeel over het consultatiebureau, waarbij 0 het 
slechtst mogelijke en 10 het best mogelijke consultatiebureau is. 

   nvt nvt 

89 Zou u dit consultatiebureau bij uw vrienden en familie die kinderen hebben en 
bij u in de buurt wonen aanbevelen? 

   nvt nvt 

 Huilbaby      

157 Was uw kind een huilbaby in de afgelopen 12 maanden?  X nvt nvt nvt 

158 Heeft u in verband met uw huilbaby van het consultatiebureau advies over rust 
en regelmaat gehad? 

  nvt nvt nvt 

159 Heeft u in verband met uw huilbaby ook andere wegen bewandeld (zoals 
osteopaat of fysiotherapie) naast het advies over rust en regelmaat? 

  nvt nvt nvt 

160 Is de situatie 4 weken na het advies over rust en regelmaat verbeterd?   nvt nvt nvt 

161 In hoeverre heeft u het idee dat deze verbetering is opgetreden door het advies 
over rust en regelmaat van het consultatiebureau? 

  nvt nvt nvt 
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Items  1 2 3 4 5 

 Lichte opvoedingsproblemen   nvt nvt nvt 

162 Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar uw eigen mening) te maken gehad 
met lichte opvoedingsproblemen? (lichte opvoedingsproblemen wil zeggen: 
problemen die niet ernstig genoeg zijn voor verwijzing naar externe 
hulpverlenende instanties)? 

  nvt nvt nvt 

163 Heeft het consultatiebureau in de afgelopen 12 maanden zelf de hulpverlening 
opgepakt (in plaats van doorverwezen naar externe instanties) in verband met 
deze lichte opvoedingsproblemen? 

  nvt nvt nvt 

164 Was u tevreden met deze hulpverlening door het consultatiebureau?   nvt nvt nvt 

1= non-respons (>5% missende waarden); 2= scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie); 3= inter-item 
correlatie (>,70: één van beide items verwijderen); 4= item niet schaalbaar (in een betrouwbare schaal); 5= 
belang (- = 10 onbelangrijkste; + = 10 belangrijkste); X = voldoet niet aan het criterium; - = in top 10 van 
laagste belangscores; + = in top 10 van hoogste belangscores; nvt = niet van toepassing 
 
 
De items die tot de schalen behoren moeten behouden worden in de vragenlijst, ondanks 
het feit dat er soms hoge onderlinge Pearson correlaties worden gevonden tussen de 
schalen. Item 65 voldeed weliswaar niet aan twee criteria, maar is wel ondergebracht in 
de schaal ‘Vervanging zorgverleners’, waardoor het item behouden kan blijven. Ook 
kwamen sommige items met hoge onderlinge correlaties voor in de top tien van hoogste 
verbeterscores, die behouden kunnen blijven. Er bleef een aantal items over die niet 
voldeden aan twee of meer criteria en die tegelijkertijd niet voorkwamen in de top tien 
van hoogste belangscores. Deze items kwamen in aanmerking om uit de vragenlijst 
verwijderd te worden: 
 
item 3: Hoe vaak werd u binnen 15 minuten geholpen wanneer u zonder afspraak het 
 onsultatiebureau bezocht?): niet schaalbaar en relatief onbelangrijk volgens 
 cliënten; 
item 9: (Was uw consultatiebureau gehuisvest in een gebouw of in een bus?): scheef 
 verdeeld; 
item 11: (In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar het consultatiebureau een 
 probleem?): scheef verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk 
 volgens cliënten; 
item 12:  (In hoeverre was de parkeergelegenheid bij het consultatiebureau een 
 probleem?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 13: (In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau met het openbaar 
 vervoer te bereiken?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens 
 cliënten; 
item 21:  (In het hoeverre was het een probleem om, indien nodig, een medewerker van 
 uw eigen consultatiebureau aan de telefoon te krijgen voor advies?): niet 
 schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 75: (Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het 
 consultatiebureau goed geïnformeerd over de gang van zaken op het 
 consultatiebureau?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens 
 cliënten; 
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item 77: (Was u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd over andere 
 activiteiten die door het consultatiebureau georganiseerd worden?): niet 
 schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
 
Commentaar begeleidingscommissie CQI JGZ 
De leden van de begeleidingscommissie zijn het in principe eens met het voorstel voor 
verwijdering van bovenstaande items. Alleen wat betreft items die in de top tien van 
hoogste belangscores voorkomen wil men graag dat ze behouden blijven in de vragenlijst. 
Dit zijn item 12, 21, en 77. Verder wordt door de begeleidingscommissie voorgesteld om 
in de schalen rondom bejegening van de zorgverleners enkele items te schrappen en uit de 
vragenlijst te verwijderen. De betrouwbaarheid van de betreffende schalen is steeds vrij 
hoog en het thema kan best met minder items gemeten worden. Uit de CB-vragenlijst zijn 
de volgende bejegeningsitems geschrapt: 31, 38, 53 en 60. 
 
Discriminerend vermogen 
Ook naar het discriminerend vermogen is gekeken. Afstemming adviezen discrimineert 
nauwelijks. Toch is besloten om de bij de schaal behorende items te behouden, omdat er 
negatieve ervaringen worden gevonden, die belangrijke verbeterinformatie kunnen 
opleveren voor de instellingen. Dit zelfde geldt voor informatievoorziening. Het 
waarderingscijfer totaal discrimineert niet. Dit wordt behouden om vergelijkingen met 
andere zorgsectoren mogelijk te maken. 
 
Verdere aanpassingen  
Aan de respondenten is gevraagd welke onderwerpen men nog miste. Deze onderwerpen 
zijn beschreven in hoofdstuk 5, paragraaf 4. Naar aanleiding van deze onderwerpen en 
andere opmerkingen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
1. In de introductie wordt duidelijk aangegeven dat men de ervaringen weer moet 
 geven voor het kind waarvoor men de vragenlijst heeft ontvangen, ook als men 
 meerdere kinderen heeft waarmee men het consultatiebureau bezoekt of heeft 
 bezocht of als het kind helft is van een tweeling. 
2.  Een deel van de respondenten wilde graag meer ruimte in de vragenlijst om hun 
 eigen specifieke ervaringen of problemen te kunnen opschrijven. Blijkbaar had een 
 deel van de respondenten de behoefte om hun antwoorden nader toe te lichten. Aan 
 het eind van de vragenlijst wordt een mogelijkheid gegeven om in een open vraag 
 nog aanvullende opmerkingen te plaatsen. Vraag is wel of deze opmerkingen 
 bruikbaar zijn voor analyse, maar het geeft de respondenten misschien meer het 
 gevoel hun ei kwijt te kunnen. Ook kan het bruikbare informatie opleveren voor de 
 instellingen zelf. 
3. 30 respondenten gaven aan dat ze bij meer vragen de antwoordmogelijkheid ‘niet van 

toepassing’ zouden willen zien. Doordat ze de vragenlijst online moesten invullen 
hebben ze uiteindelijk voor een van de antwoordmogelijkheden gekozen, maar liever 
hadden ze soms ‘niet van toepassing’ ingevuld. 

 Bij het vragenblok over de CB-arts (item 24 tot en met item 40), verpleegkundige 
(item 46 tot en met item 62) en assistente (item 68 tot en met item 72) wordt daarom 
een kolom niet van toepassing toegevoegd. 

4. Verder gaf een deel van de mensen aan dat bijvoorbeeld de zorgverleners duidelijker 
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omschreven zouden worden (wie is de assistente, wat doet ze?), als ook bepaalde 
begrippen als opvoedingsproblemen, gang van zaken, dienstverlening. In vragenlijst is 
al toegelicht wat de assistente is en wat er wordt bedoeld met opvoedingsproblemen. 
Het item waarin ‘gang van zaken’ wordt genoemd is verwijderd. De vragenlijst als 
geheel is doorgenomen en de volgende begrippen zijn toegelicht: 

 Bij item 74, en bij het kopje dienstverlening boven item 78 is dienstverlening 
toegelicht (producten en diensten die het consultatiebureau biedt). 

 Bij item 34 en bij item 56 is ‘de voorgeschiedenis’ vervangen door ‘het verleden’. 
 
Verder noemde een aantal respondenten het kwaliteitsaspect ‘voeding / 
voedingsadviezen’, waarbij onderwerpen als borstvoeding, voedselallergie en 
eetproblemen naar voren kwamen, als ook andere specifieke onderwerpen, zoals 
bijvoorbeeld, chronische ziekten, syndromen en aandoeningen bij kinderen, borstvoeding 
en vroeg geboren kinderen. Voor deze aspecten en onderwerpen nemen we geen vragen 
op, omdat deze onderwerpen voor lang niet iedereen relevant zijn. In de discussie komen 
we er nog op terug. De overige aspecten en onderwerpen die werden genoemd zijn ons 
inziens al gedekt met de vragenlijst. 
 
In bijlage 15 wordt een nieuwe CB-vragenlijst gepresenteerd waarin alle aanbevelingen 
zijn verwerkt. 
 
 

10.2 PGO1-vragenlijst 
 
Tabel 10.2 geeft een overzicht van de items in de PGO1-vragenlijst en de selectiecriteria 
om vragen al dan niet uit de vragenlijst te verwijderen. De grijs gemarkeerde items 
komen in aanmerking om verwijderd te worden. 
 
 
Tabel 10.2 Overzicht items en methodologische argumenten tot verwijdering items 
 PGO1-vragenlijst 
 
Items  1 2 3 4 5 

  Uitnodiging en informatie      
2 Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen?  X  X  
3 Was het duidelijk waar u voor het gezondheidsonderzoek verwacht werd?  X  X  
4 Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat u was uitgenodigd bij een jeugdarts 

en assistente? 
   X - 

5 Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u ervan kon verwachten?    X  
       
  Afspraken maken      
6 Kwam het tijdstip waarop u voor het gezondheidsonderzoek werd verwacht u 

uit? 
   X - 

7 Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel 
zou kunnen verzetten? 

 X  X  

9 Is bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening 
gehouden met uw wensen? 

   X  

10 In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te verzetten?    X  
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Items  1 2 3 4 5 

 Vragenlijsten      
11 Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed?  X  X  
12 Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed?  X  X - 
13 In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden?    X - 
14 
 

Vond u het invullen van de vragenlijst(en) een goede voorbereiding op het 
gezondheidsonderzoek? 

   X  

       
 Wachttijden      
15 Werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?  X  X - 
       
 Plaats gezondheidsonderzoek      
16 Waar heeft het onderzoek plaats gevonden?   nvt nvt nvt 
17 In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar de plaats van het onderzoek 

een probleem? 
 X   - 

18 Was de wachtruimte naar uw wensen?  X  X - 
19 Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar uw wensen?  X  X - 
       
 Adviezen/advieslijn      
20 Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek advies/adviezen gekregen?   nvt nvt nvt 
21 Was dit advies/waren deze adviezen bruikbaar in uw thuissituatie?    X  
22 In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 

jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 
   X - 

       
 Jeugdarts      
23 Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een jeugdarts?   nvt nvt nvt 
24 Behandelde de jeugdarts u beleefd?  X    
25 Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u?  X X  + 
26 Nam de jeugdarts u serieus?  X X  + 
27 Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind?  X   + 
28 Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de jeugdarts?  X   + 
29 Vond u de jeugdarts deskundig?  X X  + 
30 Gaf de jeugdarts u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw 

kind? 
 X   + 

31 Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit?  X    
32 Was de jeugdarts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind? X   X  
33 Kreeg u van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen?  X    
34 Gaf de jeugdarts een goed antwoord op uw vragen?  X   + 
35 Geef hieronder uw totale oordeel over de jeugdarts, waarbij 0 de slechtst 

mogelijke jeugdarts en 10 de best mogelijke jeugdarts is. 
   nvt nvt 

       
 Assistente      
36 Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een assistente?   nvt nvt nvt 
37 Behandelde de assistente u beleefd?  X    
38 Luisterde de assistente aandachtig naar u?  X X   
39 Nam de assistente u serieus?  X    
40 Besteedde de assistente voldoende tijd aan uw kind?  X    
41 Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de assistente?  X X  + 
42 Vond u de assistente deskundig?  X   + 
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Items  1 2 3 4 5 

43 Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw 
kind? 

 X X   

44 Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit?  X    
45 Was de assistente op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind?    X  
46 Kreeg u van de assistente de ruimte om vragen te stellen?  X    
47 Gaf de assistente een goed antwoord op uw vragen?  X    
48 Geef hieronder uw totale oordeel over de assistente, waarbij 0 de slechtst 

mogelijke assistente en 10 de best mogelijke assistente is. 
   nvt nvt 

       
 Aantal bezoeken      
49 Na het consultatiebureau was dit het eerste gezondheidsonderzoek. Het 

volgende gezondheidsonderzoek vindt plaats in groep 7. Wat vindt u van het 
aantal gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode? 

  nvt nvt nvt 

       
 Dienstverlening      
50 Bent u voldoende geïnformeerd over de extra mogelijkheden die de 

jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek? 
   X - 

51 Heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening door de 
jeugdgezondheidszorg? 

  mvt nvt nvt 

       
 Andere hulpverleners      
53 Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar aanleiding 

voor was? 
     

54 Had u voor uw kind ook contacten met andere hulpverleners?   mvt nvt nvt 
56 Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? X    + 
       
 Totaaloordeel      
57 Geef hieronder uw totale oordeel over het gezondheidsonderzoek, waarbij 0 het 

slechtst mogelijke en 10 het best mogelijke gezondheidsonderzoek is. 
   nvt nvt 

58 Zou u dit gezondheidsonderzoek bij uw vrienden en familie met kinderen 
aanbevelen? 

   nvt nvt 

       
 Lichte opvoedingsproblemen      
102 Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar uw eigen mening) te maken gehad 

met lichte opvoedingsproblemen? (lichte opvoedingsproblemen wil zeggen: 
problemen die besproken kunnen worden bij de schoolarts en waarvoor niet is 
doorverwezen)? 

  nvt nvt nvt 

103 Heeft de jeugdarts of iemand uit zijn/haar team in de afgelopen 12 maanden 
zelf de hulpverlening opgepakt? 

 X nvt nvt nvt 

104 Was u tevreden met deze hulpverlening?   nvt nvt nvt 

1= non-respons (>5% missende waarden); 2= scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie); 3= inter-item 
correlatie (>,70: één van beide items verwijderen); 4= item niet schaalbaar (in een betrouwbare schaal); 5= 
belang (- = 10 onbelangrijkste; + = 10 belangrijkste); X = voldoet niet aan het criterium; - = in top 10 van 
laagste belangscores; + = in top 10 van hoogste belangscores; nvt = niet van toepassing 
 
De items die tot de schalen behoren moeten behouden worden in de vragenlijst, ondanks 
het feit dat er soms hoge onderlinge Pearson correlaties worden gevonden. Ook kwamen 
sommige items met hoge onderlinge correlaties voor in de top tien van hoogste 
verbeterscores. Er bleef een aantal items over die niet voldeden aan twee of meer criteria. 
Deze items kwamen in aanmerking om uit de vragenlijst verwijderd te worden: 
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item 2: (Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen?): 
 scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 3: (Was het duidelijk waar u voor het gezondheidsonderzoek verwacht werd?): 
 scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 4:  (Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat u was uitgenodigd bij een  jeugdarts 
 en assistente?) niet schaalbaar en relatief onbelangrijk volgens cliënten;  
item 6: (Kwam het tijdstip waarop u voor het gezondheidsonderzoek werd verwacht u 
 uit?): niet schaalbaar en relatief onbelangrijk volgens cliënten; 
item 7: (Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek  eventueel 
 zou kunnen verzetten?): scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 11:  (Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed?): scheef verdeeld en niet 
 schaalbaar; 
item 12: (Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed?): scheef verdeeld, niet 
 schaalbaar, en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 13: (In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden?): niet 
 schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 15: (Werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?): scheef verdeeld, 
 niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 18:  (Was de wachtruimte naar uw wensen?): scheef verdeeld, niet schaalbaar, en 
 relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 19:  (Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar uw 
 wensen?): scheef verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk 
 volgens cliënten; 
item 22:  (In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 
 jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken?): niet schaalbaar en relatief 
 minder belangrijk volgens cliënten; 
item 32: (Was de jeugdarts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind?): hoge 
 non-respons en niet schaalbaar; 
item 50: (Bent u voldoende geïnformeerd over de extra mogelijkheden die de 
 jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek?): niet 
 schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens cliënten. 
 
Commentaar begeleidingscommissie CQI JGZ 
De leden van de begeleidingscommissie zijn het in principe eens met het voorstel voor 
verwijdering van bovenstaande items. Alleen wat betreft items die in de top tien van 
hoogste verbeterscores voorkomen wil men graag dat ze behouden blijven in de 
vragenlijst. Dit zijn item 4, 6, 22, 32, 50. Item 15 moet verder behouden blijven omdat het 
een verplicht CQI item in het Handboek CQI Meetinstrumenten. Het behouden van 
verplichte items maakt een vergelijking tussen verschillende zorgsectoren mogelijk. 
 
Verdere aanpassingen  
Bij de vraag aan de respondenten of men nog thema’s en/of onderwerpen miste, kwamen 
twee zorgaspecten naar voren die meer dan één keer werden genoemd. Het eerste 
onderwerp betrof ‘afspraken nakomen’. Omdat maar vier deelnemers dit onderwerp 
noemen en dit onderwerp naar verwachting alleen relevant is in enkele situaties, nemen 
we er geen nieuwe vraag voor op. Het tweede onderwerp was ‘ervaringen / tevredenheid 
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van het kind zelf’. Dit laatste onderwerp is ons inziens afdoende gedekt door item 28 en 
item 41, waarin wordt gevraagd of het kind voldoende op zijn of haar gemak wordt 
gesteld door respectievelijk de CB-arts en de assistente. 
 
Ook bij de PGO1-vragenlijst gaven mensen aan dat ze graag meer ruimte hadden gewild 
in de vragenlijst om hun eigen specifieke ervaringen of problemen te kunnen opschrijven. 
In de aangepaste vragenlijst nemen we aan het einde een open vraag op voor overige op- 
en aanmerkingen.  
 
In bijlage 16 wordt een nieuwe PGO1-vragenlijst gepresenteerd waarin alle 
aanbevelingen zijn verwerkt.  
 
 

10.3 PGO2-vragenlijst 
 
Tabel 10.3 geeft een overzicht van de items in de PGO2-vragenlijst en de selectiecriteria 
om vragen al dan niet uit de vragenlijst te verwijderen. De grijs gemarkeerde items 
komen in aanmerking om verwijderd te worden. 
 
 
Tabel 10.3 Overzicht items en methodologische argumenten tot verwijdering items 
 PGO2-vragenlijst 
 
Items  1 2 3 4 5 

2 Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen?  X  X  
3 Was het duidelijk waar uw kind voor het gezondheidsonderzoek verwacht 

werd? 
 X  X  

4 Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat uw kind was uitgenodigd bij een 
jeugdverpleegkundige? 

   X - 

5 Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u en uw kind ervan konden 
verwachten? 

   X - 

       
  Afspraken maken      
6 Kwam het tijdstip waarop uw kind voor het gezondheidsonderzoek werd 

verwacht uit? 
   X  

7 Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel 
zou kunnen verzetten? 

   X - 

8 Heeft u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek verzet?  X nvt nvt nvt 
9 Is bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening 

gehouden met uw wensen? 
 X  X - 

10 In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te verzetten?    X  
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Items  1 2 3 4 5 

 Vragenlijsten      
11 Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed?  X    
12 Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed?  X   - 
13 In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden?    X  
14 
 

Vond u het invullen van de vragenlijst(en) een goede voorbereiding op het 
gezondheidsonderzoek? 

     

       
 Advieslijn      
15 In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 

jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 
   X  

       
 Aantal bezoeken      
16 Na het consultatiebureau was dit het tweede gezondheidsonderzoek. Het 

volgende gezondheidsonderzoek vindt plaats in klas 2 van de middelbare 
school. Wat vindt u van het aantal gezondheidsonderzoeken in de 
basisschoolperiode? 

  nvt nvt nvt 

       
 Dienstverlening      
17 Bent u voldoende geïnformeerd over de extra mogelijkheden die de 

jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek? 
   X - 

18 Heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening door de 
jeugdgezondheidszorg?  

 X nvt nvt nvt 

       
 Andere hulpverleners      
20 Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar aanleiding 

voor was? 
    + 

21 Had u voor uw kind ook contacten met andere hulpverleners?   nvt nvt nvt 
23 Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? X    + 
 Lichte opvoedingsproblemen      
40 Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar uw eigen mening) te maken gehad 

met lichte opvoedingsproblemen? (lichte opvoedingsproblemen wil zeggen: 
problemen die besproken kunnen worden bij de jeugdverpleegkundige en 
waarvoor niet is doorverwezen)? 

  nvt nvt nvt 

41 Heeft de jeugdverpleegkundige of iemand uit zijn/haar team in de afgelopen 12
maanden zelf de hulpverlening opgepakt? 

   nvt nvt nvt 

42 Was u tevreden met deze hulpverlening?   nvt nvt nvt 
       
 Wachttijd      
61 Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?  X  X - 
       
 Het onderzoek      
62 Waar heeft het onderzoek plaats gevonden?   nvt nvt nvt 
63 In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het 

onderzoek een probleem? 
 X  X - 

64 Was de wachtruimte naar jouw wensen?     - 
65 Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw wensen?  X   - 
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Items  1 2 3 4 5 

 Adviezen      
66 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies/adviezen gekregen?   nvt nvt nvt 
67 Had je wat aan deze adviezen?    X  
       
 Jeugdverpleegkundige      
68 Behandelde de jeugdverpleegkundige je beleefd?  X    
69 Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je?  X X  + 
70 Nam de jeugdverpleegkundige je serieus?  X X  + 
71 Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou?  X X   
72 Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige?  X  X + 
73 Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig?  X   + 
74 Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken over wat het beste is 

voor jou? 
 X  X + 

75 Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit?  X  X + 
76 Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? X   X  
77 Mocht / Kon je vragen stellen aan de jeugdverpleegkundige?  X  X + 
78 Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen?  X   + 
79 Geef hieronder een cijfer aan de jeugdverpleegkundige, waarbij 0 de slechtst 

mogelijke jeugdverpleegkundige en 10 de best mogelijke 
jeugdverpleegkundige is. 

   nvt nvt 

1= non-respons (>5% missende waarden); 2= scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie); 3= inter-item 
correlatie (>,70: één van beide items verwijderen); 4= item niet schaalbaar (in een betrouwbare schaal); 5= 
belang (- = 10 onbelangrijkste; + = 10 belangrijkste); X = voldoet niet aan het criterium; - = in top 10 van 
laagste belangscores; + = in top 10 van hoogste belangscores; nvt = niet van toepassing 
 
 
De items die tot de schalen behoren moeten behouden worden in de vragenlijst, ondanks 
het feit dat er soms hoge onderlinge Pearson correlaties worden gevonden. Item 12 
scoorde weliswaar slecht op twee criteria, maar is ondergebracht onder de schaal 
‘Vragenlijsten’ en kan dus behouden blijven. Ook waren er relatief veel items over de 
jeugdverpleegkundige die niet voldeden aan twee of meer criteria, maar die wel kondern 
worden ondergebracht onder de schaal ‘Bejegening / communicatie 
jeugdverpleegkundige’ en / of voorkwamen in de top tien van hoogste verbeterscores, 
waardoor ze behouden kunnen blijven. Er blijft een aantal items over die niet voldoen aan 
twee of meer criteria en tegelijkertijd niet voorkomen in de top tien van hoogste 
verbeterscores. Deze items komen in aanmerking om uit de vragenlijst verwijderd te 
worden: 
 
item 2:  (Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen?): 
 scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 3: (Was het duidelijk waar uw kind voor het gezondheidsonderzoek verwacht 
 werd?): scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 4: (Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat uw kind was uitgenodigd bij een 
 jeugdverpleegkundige?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens 
 cliënten (ouders); 
item 5: (Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u en uw kind ervan 
 konden verwachten?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens 
 cliënten (ouders); 
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item 7: (Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel 
 zou kunnen verzetten?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens 
 cliënten (ouders); 
item 9: (Is bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening 
 gehouden met uw wensen?): scheef verdeeld, niet schaalbaar en relatief 
 minder belangrijk volgens cliënten (ouders); 
item 17:  (Bent u voldoende geïnformeerd over de extra mogelijkheden die de 
 jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek?): niet 
 schaalbaar en  relatief minder belangrijk volgens cliënten (ouders); 
item 61: (Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?): scheef 
 verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk volgens cliënten 
 (kinderen);  
item 63: (In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het 
 onderzoek een probleem): scheef verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder 
 belangrijk volgens cliënten (kinderen); 
item 76: (Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis?): 
 hoge non-respons en niet schaalbaar. 
 
 

 Commentaar begeleidingscommissie CQI JGZ 
De leden van de begeleidingscommissie zijn het in grote lijn eens met het voorstel voor 
verwijdering van bovenstaande items. Alleen wat betreft items die in de top tien van 
hoogste verbeterscores voorkomen wil men graag dat ze behouden blijven in de 
vragenlijst. Dit zijn item 4, 5, 7, 17, en 76. 
Verder stelt de begeleidingscommissie voor om item 76 te behouden in verband met het 
belang dat wordt gehecht aan goede afstemming in de keten van de zorg. Het voorstel is 
om het item te herformuleren, omdat voorgeschiedenis een moeilijke term kan zijn voor 
jongeren. ‘Voorgeschiedenis’ wordt daarom vervangen door ‘verleden’. Item 61 moet 
verder behouden blijven omdat het een verplicht CQI item in het Handboek CQI 
Meetinstrumenten. 
 

 Verdere aanpassingen  
Door een aantal ouders werd genoemd dat de vragen voor het kind soms te moeilijk zijn. 
De vragen moeten zo mogelijk vereenvoudigd worden. Hier komen we in de discussie op 
terug. Verder werd genoemd dat de ouder zelf niet altijd aanwezig was bij het 
gezondheidsonderzoek wat het lastig maakte om sommige vragen te beantwoorden. De 
vragenlijst is echter dusdanig opgebouwd dat er een duidelijk onderscheid is tussen 
vragen die door de ouders beantwoord kunnen en moeten en worden en vragen die door 
het kind beantwoord kunnen en moeten worden. In de begeleidende brief bij deze 
vragenlijst moet duidelijker worden aangegeven dat dit onderscheid is gemaakt. 
Ook bij deze lijst wordt er een open vraag opgenomen, zowel voor de ouder als het kind,  
waar op- en aanmerkingen kunnen worden genoteerd. 
 
In bijlage 17 wordt een nieuwe PGO2-vragenlijst gepresenteerd waarin alle 
aanbevelingen zijn verwerkt.  
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10.4 PGO3-vragenlijst 
 
Tabel 10.4 geeft een overzicht van de items in de PGO3-vragenlijst en de selectiecriteria 
om vragen al dan niet uit de vragenlijst te verwijderen. 
 
 
Tabel 10.4 Overzicht items en methodologische argumenten tot verwijdering items 
 PGO3-vragenlijst 
 
Items  1 2 3 4 5 

2 Had je de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen?  X  X - 
3 Was het duidelijk waar je voor het gezondheidsonderzoek moest zijn?  X  X  
4 Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat je ervan kon verwachten?    X  
       
  Afspraak en wachttijd      
5 Was er een precies tijdstip afgesproken waarop je voor het 

gezondheidsonderzoek werd verwacht? 
  nvt nvt nvt 

6 Kwam het tijdstip van het gezondheidsonderzoek je uit?  X  X - 
7 Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?  X  X - 
       
 Het onderzoek      
8 Waar heeft het onderzoek plaats gevonden?   nvt nvt nvt 
9 In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van 

het onderzoek een probleem? 
 X  X - 

10 Was de wachtruimte naar jouw wensen?    X - 
11 Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw wensen?    X - 
       
 Vragenlijsten      
12 Vond je de inhoud van de vragenlijst goed?  X  X  
13 Vond je de lengte van de vragenlijst goed?  X  X - 
14 In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden?    X  
15 Vond je het invullen van de vragenlijst een goede voorbereiding op het 

gezondheidsonderzoek? 
   X  

16 Miste je nog onderwerpen in de vragenlijst?  X  X nvt 
       
 Jeugdarts      
19 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een jeugdarts?   nvt nvt nvt 
20 Was de jeugdarts beleefd tegen je?  X  X  
21 Luisterde de jeugdarts aandachtig naar je?  X   + 
22 Nam de jeugdarts je serieus?  X  X + 
23 Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan jou?  X  X  
24 Voelde je je op je gemak bij de jeugdarts?     + 
25 Vond je de jeugdarts deskundig?  X    
26 Gaf de jeugdarts je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou?  X  X  

27 Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit?  X  X  

28 Was de jeugdarts op de hoogte van jouw voorgeschiedenis?    X  

29 Kreeg je van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen?  X  X  

30 Gaf de jeugdarts een goed antwoord op je vragen?  X  X + 
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Items  1 2 3 4 5 

31 Kon je met de jeugdarts praten over zaken die tijdens het 
gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 

   X  

32 Vertrouwde je erop dat de jeugdarts persoonlijke informatie niet zou 
doorvertellen? 

 X   + 

33 Geef hieronder een cijfer aan de jeugdarts, waarbij 0 de slechtst mogelijke 
jeugdarts en 10 de best mogelijke jeugdarts is. 

   nvt nvt 

       

 Assistente      

34 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een assistente?   nvt nvt nvt 

35 Was de assistente beleefd tegen je?  X X   

36 Luisterde de assistente aandachtig naar je?  X X   

37 Nam de assistente je serieus?  X X   

38 Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou?  X X   

39 Voelde je je op je gemak bij de assistente?      

40 Vond je de assistente deskundig?   X   

41 Gaf de assistente je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou?   X   

42 Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit?  X X   

43 Was de assistente op de hoogte van jouw voorgeschiedenis?    X - 

44 Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen?  X X   

45 Gaf de assistente een goed antwoord op je vragen?  X X   

46 Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het 
gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 

  X   

47 Vertrouwde je erop dat de assistente persoonlijke informatie niet zou 
doorvertellen? 

  X  + 

48 Geef hieronder een cijfer aan de assistente, waarbij 0 de slechtst mogelijke 
assistente en 10 de best mogelijke assistente is. 

   nvt nvt 

       

 Jeugdverpleegkundige      

49 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een 
jeugdverpleegkundige? 

  nvt nvt nvt 

50 Was de jeugdverpleegkundige beleefd tegen je?  X  X  

51 Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je?  X X X + 

52 Nam de jeugdverpleegkundige je serieus?  X  X + 

53 Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou?  X X X  

54 Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige?  X X X  

55 Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig?    X  
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Items  1 2 3 4 5 

56 Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken over wat het beste is 
voor jou? 

     

57 Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit?  X    

58 Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis?    X  

59 Kreeg je van de jeugdverpleegkundige de ruimte om vragen te stellen?  X    

60 Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen?  X   + 

61 Kon je met de jeugdverpleegkundige praten over zaken die tijdens het 
gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 

     

62 Vertrouwde je erop dat de jeugdverpleegkundige persoonlijke informatie niet 
zou doorvertellen? 

 X  X + 

63 Geef hieronder een cijfer aan de jeugdverpleegkundige, waarbij 0 de slechtst 
mogelijke jeugdverpleegkundige en 10 de best mogelijke 
jeugdverpleegkundige is. 

   nvt nvt 

       

 Adviezen      

64 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je 
lichamelijke ontwikkeling? 

 X  X  

65 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan hoe
jij in je vel zit/hoe jij je voelt? 

    X  

66 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
roken? 

  X  - 

67 Als je rookte, ben je dan na het gezondheidsonderzoek gestopt met roken of 
ben je minder gaan roken? 

  X nvt nvt 

68 Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
over roken hebt gekregen je bij het stoppen of minderen geholpen? 

  X nvt nvt 

69 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
alcoholgebruik? 

  X  - 

70 Als je alcohol dronk, ben je na het gezondheidsonderzoek gestopt met drinken 
of ben je minder gaan drinken? 

   nvt nvt 

71 Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
over alcoholgebruik hebt gekregen je geholpen bij het stoppen of minderen? 

X   nvt nvt 

72 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
het gebruik van drugs? 

  X   

73 Als je drugs gebruikte, ben je na het gezondheidsonderzoek gestopt met drugs 
gebruiken of ben je minder gaan gebruiken? 

   nvt nvt 

74 Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
over drugs hebt gekregen je bij het stoppen of minderen geholpen? 

 X  nvt nvt 

75 Deed je aan een sport of aan lichamelijke beweging in de periode dat het 
gezondheidsonderzoek plaats vond? 

   nvt nvt 

76 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
sporten of lichamelijke beweging? 
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Items  1 2 3 4 5 

77 Ben je na het gezondheidsonderzoek gestopt meer gaan sporten of meer aan 
lichamelijke beweging gaan doen? 

   nvt nvt 

78 Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek 
over sport en lichamelijke beweging hebt gekregen je hierbij geholpen? 

X   nvt nvt 

79 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je 
gedrag in het algemeen? 

   nvt nvt 

80 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
je gedrag in het algemeen? 

     

81 Heb je naar aanleiding van het advies dat/de voorlichting die je tijdens het 
gezondheidsonderzoek over je gedrag in het algemeen hebt gekregen, je gedrag 
aangepast? 

   nvt nvt 

82 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je 
eetgedrag? 

   nvt nvt 

83 
 

Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over 
je eetgedrag? 

     

84 Heb je naar aanleiding van het advies dat/de voorlichting die je tijdens het 
gezondheidsonderzoek over je eetgedrag hebt gekregen, je eetgedrag 
aangepast? 

   nvt nvt 

85 Werd je na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen naar een 
hulpverlener als daar aanleiding voor was? 

   X  

86 Heb jij contacten met hulpverleners?  X nvt nvt nvt 

       

 Totaaloordeel      

88 Geef hieronder een cijfer aan het gezondheidsonderzoek, waarbij 0 het slechtst 
mogelijke en 10 het best mogelijke gezondheidsonderzoek is. 

   nvt nvt 

1= non-respons (>5% missende waarden); 2= scheefheid (>90% extreme antwoordcategorie); 3= inter-item 
correlatie (>,70: één van beide items verwijderen); 4= item niet schaalbaar (in een betrouwbare schaal); 5= 
belang (- = 10 onbelangrijkste; + = 10 belangrijkste); X = voldoet niet aan het criterium; - = in top 10 van 
laagste belangscores; + = in top 10 van hoogste belangscores; nvt = niet van toepassing. 
 
 
De items die tot de schalen behoren moeten behouden worden in de vragenlijst, ondanks 
het feit dat er soms hoge onderlinge Pearson correlaties worden gevonden. Ook komen 
sommige items met hoge onderlinge correlaties voor in de top tien van hoogste 
verbeterscores. Er blijft een aantal items over die niet voldoen aan twee of meer criteria.  
Deze items komen in aanmerking om uit de vragenlijst verwijderd te worden: 
item 2: (Had je de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen?): 
 scheef verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk volgens  cliënten; 
item 3: (Was het duidelijk waar je voor het gezondheidsonderzoek moest zijn?): 
 scheef verdeeld en niet schaalbaar 
item 6: (Kwam het tijdstip van het gezondheidsonderzoek je uit?): scheef verdeeld, 
 niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 7: (Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen?): scheef 
 verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
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item 9: (In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het 
 onderzoek een probleem?): scheef verdeeld, niet schaalbaar, en relatief minder 
 belangrijk volgens cliënten; 
item 10:  (Was de wachtruimte naar jouw wensen?): niet schaalbaar en relatief minder 
 belangrijk volgens cliënten; 
item 11:  (Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw 
 wensen?): niet schaalbaar en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 12: (Vond je de inhoud van de vragenlijst goed?): scheef verdeeld en niet 
 schaalbaar; 
item 13: (Vond je de lengte van de vragenlijst goed?): scheef verdeeld, niet schaalbaar, 
 en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 16: (Miste je nog onderwerpen in de vragenlijst?): scheef verdeeld en niet 
 schaalbaar; 
item 20: (Was de jeugdarts beleefd tegen je?): scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 23: (Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan jou?): scheef verdeeld en niet 
 schaalbaar; 
item 26: (Gaf de jeugdarts je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou?): 
 scheef verdeeld en niet schaalbaar; 
item 27: (Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit?): scheef verdeeld 
 en niet schaalbaar; 
item 29: (Kreeg je van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen?): scheef verdeeld 
 en niet schaalbaar; 
item 43: (Was de assistente op de hoogte van jouw voorgeschiedenis?): niet schaalbaar 
 en relatief minder belangrijk volgens cliënten; 
item 50: (Was de jeugdverpleegkundige beleefd tegen je?): scheef verdeeld en niet 
 schaalbaar; 
item 53: (Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou?): scheef  verdeeld, 
 hoge onderlinge correlatie met ander item, en niet schaalbaar; 
item 54: (Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige?): scheef verdeeld, 
 hoge onderlinge correlatie met ander item, en niet schaalbaar; 
item 64: (Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je 
 lichamelijke ontwikkeling?): scheef verdeeld en niet schaalbaar.  
 
 

 Commentaar begeleidingscommissie CQI JGZ  
De leden van de begeleidingscommissie zijn het in grote lijn eens met het voorstel voor 
verwijdering van bovenstaande items. Alleen wat betreft items die in de top tien van 
hoogste verbeterscores voorkomen wil men graag dat ze behouden blijven in de 
vragenlijst. Dit is alleen item 43. De begeleidingscommissie stelt verder voor om de items 
over de voorgeschiedenis te herformuleren, omdat voorgeschiedenis een moeilijke term 
kan zijn voor jongeren. ‘Voorgeschiedenis’ wordt vervangen door ‘verleden’. Item 7, 20, 
23, 50 en 53 moeten verder behouden blijven omdat het verplicht CQI items in het 
Handboek CQI Meetinstrumenten zijn. 
 

 Verdere aanpassingen  
Deelnemers noemden geen aspecten die gemist werden of andere punten waarop de 
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vragenlijst verbeterd moet worden. Ook bij deze lijst wordt er een open vraag opgenomen 
waar op- en aanmerkingen kunnen worden genoteerd. 
In bijlage 18 wordt een nieuwe PGO3-vragenlijst gepresenteerd waarin alle 
aanbevelingen zijn verwerkt.  
 
 

10.5 Algemeen 
 
Voor alle vier de vragenlijsten geldt dat de begeleidingscommissie graag wat items wil 
toevoegen over samenwerking en afstemming tussen verschillende zorgverleners in de 
keten van zorg. Dit is een aspect dat belangrijk wordt gevonden in het huidige beleid. 
Bijvoorbeeld vragen over de overdracht van kraamzorg naar consultatiebureaus. In de 
CB-vragenlijst wordt de volgende vraag worden opgenomen: ‘Vond u dat de overdracht 
van de kraamzorg naar het consultatiebureau goed verliep?’ met als antwoordcategorieën 
ja en nee. In de PGO1-vragenlijst wordt de volgende vraag opgenomen: ‘Vond u dat de 
overdracht van het consultatiebureau naar het preventieve gezondheidsonderzoek goed 
verliep?’ eveneens met als antwoordcategorieën ja en nee. Een vraag met betrekking tot 
afstemming met andere hulpverleners en ketenzorg die wordt toegevoegd in de CB-
vragenlijst is: ‘Hoe vaak is de zorg die u kreeg, afgestemd op de zorg van andere 
hulpverleners?’ met als antwoordcategorieën nooit/soms/meestal altijd. In de PGO1- en 
PGO2-vragenlijst wordt deze vraag met ja en nee als antwoordcategorieën opgenomen en 
wordt deze vraag als volgt geformuleerd: ‘Is de zorg die u kreeg, afgestemd op de zorg 
van andere hulpverleners?’ 
De wetenschappelijke adviesraad wilde graag vragen opgenomen zien over de ervaren 
zinvolheid van de aangeboden zorg. In de CB-vragenlijst is daarom de volgende vraag 
opgenomen: ‘Vond u de bezoeken aan het consultatiebureau nuttig?’ met als 
antwoordcategorieën nooit/soms/meestal/altijd. In de PGO1- en PGO2- vragenlijst is de 
volgende vraag toegevoegd: ‘Vond u het gezondheidsonderzoek nuttig?’ met als 
antwoordcategorieën nee en ja. In de PGO3- vragenlijst is de volgende vraag toegevoegd: 
‘Vond je het gezondheidsonderzoek nuttig?’ met als antwoordcategorieën nee en ja.  
Daarnaast zijn de formuleringen aangepast aan de formuleringen die worden 
voorgeschreven door het nieuwe Handboek CQI meetinstrumenten (Sixma et al., 2008). 
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11 Algemene samenvatting en discussie 
 
 
 
 
 
 

11.1 Doel van het onderzoek 
 
Vanuit de wens om de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar te verbeteren is 
als onderdeel van het programma Beter Voorkomen de benchmark Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) opgezet. In deze benchmark worden JGZ instellingen op vier verschillende 
dimensies met elkaar vergeleken, te weten financiële prestaties, zorguitkomsten, 
medewerkertevredenheid en klantervaringen. Het NIVEL heeft om de klantervaringen in 
kaart te brengen, vier CQ-Index vragenlijsten ontwikkeld. Eén vragenlijst meet de 
klantervaringen met de standaardcontactmomenten op het consultatiebureau (JGZ 0 tot 4-
jarigen). De andere drie vragenlijsten meten de klantervaringen met de drie 
contactmomenten op de basisschool en middelbare school, de zogenaamde Preventieve 
GezondheidsOnderzoeken (PGO 1, PGO 2 en PGO 3). Deze PGO’s worden uitgevoerd 
door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en betreffen de jeugdgezondheidszorg 
voor de 4 tot 19-jarigen. PGO 1 wordt uitgevoerd in groep 2, PGO 2 in groep 7 en PGO 3 
in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De keuze voor het meten van de 
klantervaringen met deze contactmomenten is gemaakt door de werkgroep en is 
gebaseerd op het feit dat deze contactmomenten zijn opgenomen in het uniforme deel van 
het basistakenpakket van de JGZ. Dit betekent dat ieder consultatiebureau (CB) of iedere 
GGD in principe deze standaardcontactmomenten uitvoert en dat de instellingen voor de 
klantervaringen met deze contactmomenten vergelijkbaar zijn. En vergelijkbaarheid 
tussen de instellingen is één van de doelstellingen van de Benchmark JGZ. Het 
maatwerkdeel, dat verschillend is per gemeente, wordt dus niet in kaart gebracht. Ook de 
ervaringen met het contactmoment met de logopedist en de vaccinaties worden niet in 
kaart gebracht. 
Het doel van het huidige onderzoek was om de psychometrische eigenschappen van de 
vier vragenlijsten vast te stellen, evenals het discriminerend vermogen. Dit laatste was 
alleen mogelijk voor de CB-vragenlijst. Voor de drie PGO-vragenlijsten moet nog een 
vervolgonderzoek naar het discriminerend vermogen plaatsvinden. Wanneer zowel de 
psychometrische eigenschappen zijn vastgesteld als het discriminerend vermogen, kunnen 
de vragenlijsten na goedkeuring door het Centrum Klantervaring Zorg als CQI 
vragenlijsten worden geregistreerd. De vragenlijsten kunnen dan door verschillende 
partijen worden gebruikt om de klantervaring met de JGZ te meten. De informatie die dat 
oplevert, kan worden gebruikt door de instellingen om te kijken hoe men presteert in 
vergelijking met andere instellingen en om eventuele verbeterpunten helder te krijgen. De 
informatie kan ook worden gebruikt door andere belanghebbenden, zoals de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en patiëntenverenigingen. 
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11.2 Opzet van het onderzoek 
 
Om voor elk van de vier vragenlijsten een pilotversie te ontwikkelen, is met cliënten uit 
de vier doelgroepen op verschillende manieren contact geweest (face-to-face 
focusgroepsgesprek, telefonisch interview of per email). Op die manier zijn 
kwaliteitsthema’s naar voren gekomen die voor cliënten relevant zijn. Deze 
kwaliteitsthema’s zijn in de vragenlijsten opgenomen. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
de literatuur en de bestaande meetinstrumenten om klantervaringen te meten. In overleg 
met de werkgroep is uiteindelijk voor alle vier de vragenlijsten een pilot versie opgesteld. 
Deze vragenlijsten (behalve de PGO3-vragenlijst) is getest onder een kleine groep 
respondenten en aan de hand van hun op- en aanmerkingen aangepast tot een definitieve 
versie voor het pilot-onderzoek. De CB-vragenlijst werd uitgezet onder 6.202 cliënten, de 
PGO1- vragenlijst onder 1.500 cliënten en de PGO2- en PGO3- vragenlijst onder 1000 
cliënten. Al deze cliënten waren getrokken uit bestanden die de instellingen aan hadden 
geleverd. Alle vier de vragenlijsten werden online afgenomen. Een vijfde van de 
deelnemers aan de CB-vragenlijst kreeg belangvragen voorgelegd, die meten hoe 
belangrijk men verschillende zorgaspecten vindt. Omdat er relatief weinig deelnemers 
waren voor de PGO-vragenlijsten, kregen alle deelnemers aan deze vragenlijsten de 
belangvragen voorgelegd. Voor de CB-vragenlijst hadden we 1.985 bruikbare 
vragenlijsten, voor de PGO1-vragenlijst 511, voor de PGO2-vragenlijst 308 en voor de 
PGO3-vragenlijst 410. Op deze bruikbare vragenlijsten zijn psychometrische analyses 
uitgevoerd om in kwantitatieve zin te kijken naar de toepasbaarheid van de verschillende 
items en de onderliggende structuur van het meetinstrument. Vervolgens is voor elk van 
de items nagegaan welke beleidsmatige of inhoudelijke argumenten er bestaan om de 
betreffende items te verwijderen of toch te behouden in de vragenlijst of dat er nog 
thema's of items moeten worden toegevoegd. Voor de CB-vragenlijst is daarna het 
discriminerend vermogen meegenomen om de vragenlijst verder te optimaliseren. Dit 
resulteerde in vier nieuwe verkorte vragenlijsten. 
 
 

11.3 Resultaten psychometrisch onderzoek 
 
In de hoofdstukken 5 tot en met 8 worden van alle vier de vragenlijsten de 
psychometrische eigenschappen beschreven. Eerst werd er gekeken naar a) de scheefheid 
van de antwoorden op het betreffende item; b) de non-respons per item; c) het belang dat 
respondenten hechten aan het betreffende zorgaspect; d) de samenhang tussen bepaalde 
items; e) het feit of het item schaalbaar is; en f) de suggesties voor verbetering van de 
vragenlijst van respondenten (face validity). Op basis van deze zes genoemde aspecten, 
wordt de vragenlijst aangepast. Deze aanpassingen zijn in hoofdstuk 10 beschreven en 
worden in de volgende paragraaf samengevat. Naast deze psychometrische 
eigenschappen zijn ook beleidsmatige argumenten van de projectgroep bepalend voor het 
al dan niet verwijderen van een item of het toevoegen van items. 
 
Uit het psychometrisch onderzoek is gebleken dat de psychometrische eigenschappen van 
de vier vragenlijsten redelijk tot goed zijn.  
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Uit de factoranalyse voor de consultatiebureau vragenlijst bleek dat dit meetinstrument 
uiteenviel in 13 betrouwbare schalen. Deze 13 schalen hadden een redelijke tot goede 
betrouwbaarheid. 
De schalen zijn als volgt benoemd:  
- Bejegening en deskundigheid verpleegkundige 
- Bejegening en deskundigheid CB-arts 
- Afstemming adviezen zorgverleners (1) 
- Bejegening en deskundigheid assistente 
- Accommodatie consultatiebureauruimte 
- Informatievoorziening  
- Bejegening verpleegkundige 
- Deskundigheid verpleegkundige 
- Bejegening CB-arts 
- Deskundigheid CB-arts 
- Afstemming adviezen zorgverleners (2) 
- Continuïteit van zorgproces (vervanging zorgverleners) 
- Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners 
 
Voor de CB-vragenlijst kon ook het discriminerend vermogen worden onderzocht. Dit is 
het vermogen van de vragenlijst om verschillen tussen instellingen te meten. Op enkele 
aspecten had deze CB-vragenlijst zeker voldoende discriminerend vermogen. Deze 
aspecten betroffen allemaal de jeugdverpleegkundige. Er waren ook aspecten waarop de 
vragenlijst nauwelijks discrimineerde, zoals accommodatie. 
 
In de PGO1-vragenlijst werden 5 betrouwbare schalen gevonden. De schalen werden als 
volgt genoemd: 
- communicatie jeugdarts 
- bejegening en deskundigheid jeugdarts 
- communicatie asssistente 
- bejegening en deskundigheid assistente 
- ketenzorg en samenwerking met hulpverleners 
 
In de PGO2-vragenlijst werden 3 betrouwbare schalen gevonden. De schalen werden als 
volgt genoemd: 
- bejegening en deskundigheid verpleegkundige 
- vragenlijsten 
- accommodatie gezondheidsonderzoek 
 
In de PGO3-vragenlijst werden 5 betrouwbare schalen. De schalen werden als volgt 
genoemd: 
- deskundigheid en (vertrouwelijke) communicatie jeugdarts 
- deskundigheid en (vertrouwelijke) communicatie assistente 
- bejegening assistente 
- bejegening verpleegkundige 
- adviezen 
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Voor de drie PGO-vragenlijsten kon het discriminerend vermogen niet worden 
onderzocht, omdat te weinig instellingen mee hadden gedaan aan de uitvraag. In 
paragraaf 11.6 wordt op deze onverwacht lage deelname teruggekomen. 
 
 

11.4 Aanpassingen aan de vragenlijsten 
 
In hoofdstuk 10 zijn enkele aanpassingen van de vragenlijsten beschreven. Het 
uitgangspunt voor verwijdering vormt de schaalbaarheid van de items. Ongeacht wat de 
andere criteria uitwijzen, blijft een item dat tot een betrouwbare schaal behoort (volgens 
factor- en betrouwbaarheidsanalyses) in principe in de vragenlijst, omdat rapportage op 
schaalniveau uiteindelijk een belangrijk doel is van de CQ-index. Als een item niet 
schaalbaar was, werd gekeken naar de overige criteria. Als het item tot de top tien van 
belangrijkste aspecten behoorde, werd het item in principe behouden. Indien een dergelijk 
item slecht scoorde wat betreft de overige criteria kan voor een herformulering gekozen 
worden. Als een item niet in de top tien van belangscores voorkwam én aan twee of meer 
van de overige criteria niet voldeed, werd aangeraden het item uit de vragenlijst te 
verwijderen. Of items daadwerkelijk uit de vragenlijst verwijderd werden, hing echter 
ook af van het belang dat op grond van beleidsargumenten aan de verschillende criteria 
wordt toegekend. Daarom is in hoofdstuk 10 een korte beschrijving gegeven van de 
inhoudelijke argumenten van de begeleidingscommissie om de items met relatief slechte 
psychometrische eigenschappen al dan niet te verwijderen. Wat betreft de screenervragen 
met slechte psychometrische eigenschappen is apart beredeneerd waarom het betreffende 
thema op zo weinig mensen van toepassing is en of dit mogelijk kan veranderen in de 
toekomst. 
 
In alle vragenlijsten werden op grond van psychometrische analyses items verwijderd. 
Daarnaast werden de op- en aanmerkingen van de begeleidingscommissie verwerkt. Zo 
werden er in alle vragenlijsten vragen toegevoegd over ketenzorg. Daarnaast werden er 
uit sommige bejegeningsschalen vragen verwijderd. Naast deze aanpassingen verdient het 
aanbeveling om de vragenlijst als geheel onder de loep te laten nemen op taalgebruik. 
Met name de vragenlijsten die (deels) door kinderen worden ingevuld, kunnen mogelijk 
vereenvoudigd worden. 
 
 

11.5 Aanbevelingen volgende versie CQ-index Jeugdgezondheidszorg 
 
Wat betreft de afname zijn er twee verbeterpunten mogelijk. Als eerste verdient het 
aanbeveling om de PGO-vragenlijsten kort nadat het PGO plaats heeft gevonden, af te 
nemen. Bij de huidige afname zijn deelnemers geselecteerd die in de periode september 
tot en met november 2007 een PGO hadden gehad. Deze groep ontving de 
uitnodigingsbrief in februari 2008 en meerdere respondenten gaven aan dat ze de tijd 
tussen het PGO en de vragenlijst over het PGO te lang vonden. Het verdient aanbeveling 
om de vragenlijst binnen drie maanden na het bezoek af te nemen en te onderzoeken of 
een kortere periode tussen het PGO en afname van de vragenlijst leidt tot een hogere 
respons. 
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Het tweede verbeterpunt betreft de organisatie rondom de meting. Bij de huidige meting 
had het NIVEL niet direct contact met de instellingen, waardoor vragen vanuit de 
instellingen niet altijd (tijdig) bij het NIVEL binnenkwamen. Daarbij verstuurden alle 
instellingen zelf de uitnodigingsbrieven en de reminders. Dit had als nadeel dat niet alle 
uitnodigingsbrieven en reminders in de daarvoor bestemde weken werden verstuurd. 
Voor een volgende meting verdient het aanbeveling dat er direct contact is tussen de 
instellingen en het meetbureau. Ook verdient het aanbeveling dat de uitnodigingsbrieven 
en reminders centraal worden verstuurd. Onderzocht dient te worden of dit op basis van 
de privacyreglementen van de JGZ instellingen mogelijk is. 
Tenslotte verdient het aanbeveling om de PGO2- en PGO3-vragenlijsten uitgebreid te 
testen onder de kinderen respectievelijk jeugdigen, om goed te kunnen beoordelen voor 
welke vragen het taalgebruik te moeilijk is. 
 
 

11.6 Discussie 
 
 

11.6.1 Deelname van de instellingen 
 
Er waren twee belangrijke knelpunten bij het ontwikkelen van deze vragenlijsten. Het 
eerste belangrijke knelpunt was dat het ontwikkelen van de vier vragenlijsten onderdeel 
uitmaakte van een groot project, de benchmark JGZ. Binnen deze benchmark werden vier 
dimensies in kaart gebracht: zorguitkomsten, medewerkertevredenheid, financiële 
prestaties en klantervaringen. Alhoewel dit ook belangrijke voordelen had, namelijk dat 
we van elkaars inzichten en ervaringen konden leren, had het ook nadelen. Een belangrijk 
nadeel was dat deelname aan de benchmark JGZ behoorlijk veel tijdsinvestering en 
planning vroeg van de deelnemende instellingen. Dit heeft ertoe geleid dat met name bij 
de GGD-en de helft van de instellingen die in eerste instantie mee wilden doen aan de 
meting voor klantervaringen, zich hebben teruggetrokken. De reden dat de GGD-en zich 
terugtrokken was dat er bij veel GGD-en allemaal belangrijke veranderingen 
plaatsvonden die veel tijd kosten. Veel GGD-en maakten daarom een keuze om voor een 
van de vier dimensies aan de uitvraag mee te doen. Overigens is er bij de meeste GGD-en 
veel belangstelling voor de ontwikkelde CQ-indexen en wil men deze graag gaan 
gebruiken.  
 
 

11.6.2 Financiële ruimte: focusgroepsgesprekken 
 
Het tweede knelpunt was de beperkte financiële ruimte die er was. Als gevolg hiervan 
was het organiseren van de focusgroepsgesprekken uit het takenpakket van het NIVEL 
gehaald en naar het takenpakket van de projectleiding geschoven. Het organiseren van de 
focusgroepsgesprekken hadden we dus niet zelf in de hand, maar voldoende deelnemers 
hieraan was voor ons noodzakelijk. Al snel bleek dat de werving van voldoende deel-
nemers een groot probleem was. Deels ook omdat de instellingen geen adresgegevens 
beschikbaar wilden stellen en deels omdat de cliënten doorgaans een geringe betrokken-
heid bij de JGZ hadden. Om toch genoeg informatie te krijgen, is besloten om cliënten 
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ook de gelegenheid te geven op een andere manier hun mening over de JGZ te geven. 
Wanneer er in de toekomst een verbetertraject van de vier vragenlijsten wordt opgezet, 
verdient het aanbeveling om zeker voor PGO 3 bijvoorbeeld kort na het gezond-
heidsonderzoek op een school een of meerdere klassikale focusgroepsgesprekken te 
organiseren om meer input van deze groep te krijgen. Ook voor de drie andere doel-
groepen (CB, PGO 1 en PGO 2) kunnen dergelijke extra focusgroepsgesprekken waarde 
hebben.  
In het huidige onderzoek was het aantal deelnemers dat via de email of een telefonisch 
interview hun mening over de PGO’s gaven te laag om deze manieren van informatie 
verzamelen met elkaar te vergelijken. Zo mogelijk is het interessant om in de toekomst de 
verschillende manieren van informatieverzameling die we in dit onderzoek hebben aan-
geboden, met elkaar te vergelijken. Met name een online forum is voor 13/14-jarigen 
mogelijk een goed alternatief voor een face-to-face focusgroepsgesprek, omdat er wel de 
gelegenheid is om op elkaar te reageren, maar waarbij de deelnemers anoniem kunnen 
blijven. 
 
 

11.6.3 Financiële ruimte: online afname 
 
Een ander gevolg van de beperkte financiële ruimte was dat er geen geld beschikbaar was 
voor schriftelijke afname en moesten we ons beperken tot online afname. Een punt van 
zorg was of we op deze manier in staat waren om voldoende deelnemers te krijgen. De 
responspercentages lagen voor alle vier de vragenlijsten ruim boven verwachting. We 
hebben echter geen zicht erop of we door ons te beperken tot online afname bepaalde 
groepen hebben gemist. Over het geheel genomen zijn we niet ontevreden met de 
responspercentages en de kwaliteit van de data. 
 
 

11.6.4 Inhoud van de vragenlijsten 
 
Een ander punt dat door de begeleidingscommissie naar voren werd gebracht, maar waar 
ook opmerkingen van respondenten op duidden was dat de vragenlijsten de ervaringen 
meten van de algemene aspecten, terwijl voor het beleid juist de kleine groepen met 
specifieke problemen interessant zijn (bijvoorbeeld voor de IGZ). Het is inderdaad zo dat 
vragenlijsten zich richten op de algemene kwaliteitsaspecten en niet op de meer speci-
fieke aspecten. Dit is ook een bewuste keuze, omdat een van de belangrijkste doelen van 
de vragenlijst was om instellingen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking tussen in-
stellingen kan alleen gemaakt worden wanneer voldoende deelnemers ervaring hebben 
met de kwaliteitsaspecten waarop de instellingen vergeleken worden. Wanneer we vragen 
opnemen over specifieke problemen zal het aantal deelnemers dat hier ervaring mee heeft 
te klein zijn om betrouwbare vergelijkingen tussen instellingen te maken. In de vragen-
lijsten zoals ze in deze fase waren afgenomen, was een aantal vragen opgenomen naar 
specifiek aspecten, zoals bijvoorbeeld de vraag naar huilbaby’s. Met huilbaby’s had maar 
een klein deel van de respondenten ervaringen. Wanneer men toch in kaart wil brengen 
hoe bepaalde ‘probleemgroepen’ over de JGZ oordelen, is het beter om voor deze 
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specifieke groepen aparte vragenlijsten te maken en deze te richten op deze specifieke 
groepen.  
 
 

11.6.5 Vragen over zorguitkomsten 
 
De vragen over zorguitkomsten zijn gehandhaafd in de aangepaste versies. Wanneer er 
een nieuwe meting is, moet worden nagegaan of deze vragen nog relevant zijn om op te 
nemen. 
 
 

11.6.6 Hoe uniform is uniform? 
 
Om instellingen goed met elkaar te vergelijken is besloten om alleen de klantervaringen 
met het uniforme deel van het takenpakket in kaart te brengen. Hoe uniform het 
takenpakket is, is nog maar de vraag. Zo kon één van drie deelnemende GGD-en de 
PGO2- en PGO3-vragenlijst niet gebruiken, omdat zij deze gezondheidsonderzoeken niet 
uitvoerden volgens het uniforme takenpakket. In de toekomst moet goed in de gaten 
worden gehouden of de vragenlijst nog aansluit bij hoe de instellingen invulling geven 
aan het uniforme takenpakket. Ook wanneer het uniforme takenpakket mogelijk 
verandert, moeten de vragenlijsten hierop worden aangepast. 
 
 

11.6.7 Afwijking van de CQI-richtlijnen 
 
Binnen de mogelijkheden die de ontwikkeling van vier vragenlijsten binnen dit project 
bood, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de CQI richtlijnen en procedures te 
volgen. Op enkele punten is dit niet gelukt. Zo zijn er niet voor alle doelgroepen 
focusgroepsgesprekken gehouden. Dit hebben we echter zo goed als mogelijk opgelost 
door mensen op andere manieren hun mening te laten geven. Wat betreft de schriftelijke 
afname van de CQI zijn er duidelijke richtlijnen voor het versturen van de reminders. 
Voor online afname waren er geen richtlijnen opgenomen in het handboek. We hebben de 
richtlijnen voor schriftelijke afname daarom zoveel mogelijk toegepast op de online 
afname. Echter, om de belasting bij de instellingen wat te verminderen en flexibiliteit te 
bieden zijn er dit onderzoek twee reminders gestuurd, waarbij niet iedere instelling de 
reminders in de voorgeschreven weken verstuurde. Daarom is ook onmogelijk na te gaan 
wie na de uitnodigingsbrief en wie na de eerste of de tweede reminder de vragenlijst 
hebben ingevuld. Een derde afwijking van de CQI procedure is dat de PGO3-vragenlijst 
niet cognitief is getest. Hiervoor was, door de uitloop van de organisatie van de 
focusgroepsgesprekken, geen tijd meer voor. Uit de reactie van de deelnemers op de 
PGO3-vragenlijst blijkt niet dat men de vragenlijst te moeilijk, lang of onduidelijk vond. 
Echter, we weten niet of alle kwaliteitsaspecten goed begrepen werden op de juiste 
manier. Het verdient aanbeveling om bij deze groep nog een cognitieve test af te nemen. 
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11.6.8 Eindconclusie 
 
Ons inziens kan de aangepaste CB-vragenlijst in de praktijk worden gebruikt. Voor de 
drie PGO-vragenlijsten dient het discriminerend vermogen nog vast te worden gesteld. 
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Projectuitvoering 
Mw. M. Reitsma-van Rooijen 
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Bijlage 2 Bestaande meetinstrumenten 
 
 
 
 
 
 
1 Einde traject'-onderzoek OKZ Livio, Thuiszorg Enschede –Haaksbergen 
2 Vragenlijst consultatiebureau Carint Reggelandgroep 
3 Vragenlijst voor ouders die het JOED bezoeken GGD Gelre-ijssel 
4 Tevredenheidsonderzoek Omring Jeugdgezondheidszorg Omring 
5 Onderzoek klantbehoefte Preventief Gezondheidsonderzoek Groep 

2 
GGD Regio Rivierenland 

6 Klanttevredenheidsonderzoek pilot PGO groep 2 GGD Eemland 
7 Klanttevredenheidsonderzoek PVO gr. 2 GGD Midden Nederland  
8 Vragenlijst peuterconsultatiebureau/zuigelingenconsultatiebureau Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland 
9 Vragenlijst Consultatiebureau Thuiszorg Zuid-Gelderland GGD regio Nijmegen  
10 Cliëntenraadpleging Jeugdgezondheidszorg 2003 Thuiszorg Noord West Twente 
11 Cliënttevredenheidsonderzoek Rivas 
12  Zuwe Zorg 
13 Enquêteformulier Jeugdgezondheidszorg Kruiswerk West Veluwe 
14 Enquêteformulier Opmaat 
15 Evaluatie Careyn Jeugd & Gezin Careyn Jeugd & Gezin 
16 Vragenlijst Klantenonderzoek Consultatiebureaus Amant 2005 AMANT 
17 Evaluatie VLOK (Vraaggestuurd Logopedsiche Onderzoek 

Kleuters) 
GGD Zuid Limburg 

18 Tevredenheidsonderzoek MEAVITA 
19 Evaluatieformulier Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar AMANT 
20 Kwaliteit van de dienstverlening door de GGD Rotterdam e.o. GGD Rotterdam 
21 Vragenlijst Icare JGZ Icare 
22  JGZ Kennemerland 
23 Zorgevaluatie JGZ Thuiszorg Groningen 
24 Ervaringsformulier zuigelingenbureau/peuterbureau Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk 

Werk Rivierenland 
25 Vragenlijst Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Valent 
26 Vragenlijst voor ouders van kinderen van ongeveer 18 

maanden/bijna 4 jaar 
Meander groep Zuid Limburg 

27 Evaluatie afsluiting zuigelingenperiode/peuterperiode Omring 
28 Vragenlijst klanttevredenheid jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Oost Brabant 
29 Evaluatieformulier Jeugdgezondheidszorg 

peuterperiode/zuigelingen 
Yunio 

30 Klanttevredenheidsonderzoek Jeugdgezondheidszorg 2006 GG&GD Utrecht 
31 Klanttevredenheidsonderzoek Consultatiebureau Ouder & Kind 

Rotterdam 
Consultatiebureau Ouder & Kind 
Rotterdam 

32 Cliënt Content?! (Benchmark 2002 JGZ (0-4 jaar) Noord-Brabant) IVA 
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Bijlage 3 Inventarisatie thema’s bestaande   
 meetinstrumenten 
 
 
 
 
 
Consultatiebureaus: 
 
Bereikbaarheid 
 Bereikbaarheid van het gebouw 
 Telefonische bereikbaarheid 
Huisvesting 
Adviezen 
 Aansluiting van adviezen 
 Bruikbaarheid van de adviezen 
Informatie 
 Algemeen informatiemateriaal op het bureau 
Informatie over en tijdens het consult 
Wachttijden 
Duur van het bezoek 
Aantal bezoeken 
Afspraken 
 Maken en verzetten van afspraken 
 Tijdstip van de afspraak/openingstijden 
Vragen over medewerkers 
 Manier van bejegenen 
 Omgaan met vragen 
 Deskundigheid 
Manier van werken algemeen 
 Informatie/uitleg tijdens consult 
 Adviezen 
 Autonomie/zelfstandigheid 
 Privacy 
 Vaste verpleegkundige/vervanger/arts 
Het hele CB-team 
 Duidelijkheid verdeling taken 
Producten en diensten 
 Producten algemeen 
 Lichamelijk onderzoek 
 Huisbezoek 
 Hielprik 
 Gehoortest 
 Cursusaanbod 
 Kennis van producten en diensten naast de dienstverlening CB 
 Wat vindt men overbodig 
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 Wat heeft men gemist 
Communicatie 
Algemeen oordeel van het consultatiebureau 
Klachtenprocedure 
Andere hulpverleners en afstemming tussen verschillende hulpverleners 
 
PGO 1 en PGO 2 
 
Uitnodiging voor het onderzoek 
Informatie voorafgaand aan het onderzoek 
Adviezen 
Afspraken maken 
Tijdstip 
Wachttijd 
Telefonische bereikbaarheid 
Vragen over de jeugdarts en assistente of jeugdverpleegkundige 
Vragen 
Algemeen 
Producten en diensten 
Informatie 
Frequentie van de bezoeken 
Plaats van onderzoek 
Duur van onderzoek 
De vragenlijst 
 
PGO 3 
Geen specifieke vragenlijsten voor ontvangen 
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Bijlage 4  Focusgroepsgesprekken 
 
 
 
 
 
 
CB 
Thema’s door ons aan de orde gesteld 
1. Bereikbaarheid/toegankelijkheid 
2. Gebouw/ruimte 
3. Communicatie/informatie 
4. Advies 
5. Bejegening 
6. Zelfstandigheid 
7. Deskundigheid 
8. Producten en diensten 
9. Algemene waardering 
10. Ideaal plaatje/tips 
 
Andere thema’s die naar voren kwamen naast de thema’s uit bestaande vragenlijsten en 
de door ons aan de orde gestelde thema’s. 
1. Negatieve gevolgen van een bezoek (bijvoorbeeld, ze maken je onzeker) 
2. Standaardisering van adviezen (onder anders het gebruik van standaardgroeicurves) 
3. Contact met andere moeders 
 
PGO 1 & PGO 2 
Thema’s door ons aan de orde gesteld 
1. De uitnodiging 
2. De vragenlijst 
3. Informatie 
4. Bereikbaarheid en wachttijd 
5. De wacht- en onderzoeksruimte 
6. De jeugdarts/assistente/jeugdverpleegkundige 
7. Bezoek in het algemeen 
8. Overige opmerkingen 
9. Hoe zou een ideaal gezondheidsonderzoek er volgens u uitzien 
10. Wilt u drie punten noemen die u graag zou willen veranderen aan het 
 gezondheidsonderzoek 
 
Andere thema’s die naar voren kwamen naast de thema’s uit bestaande vragenlijsten en 
de door ons aan de orde gestelde thema’s. 
1. Voorbereiding van het onderzoek/dossier lezen 
2. Benadering van het kind 
3. Duur van het onderzoek 
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4. Mogelijkheid om met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige te praten zonder dat het 
 kind erbij zit.  
 
PGO 3 
1. Wat vond je positief aan het bezoek aan de jeugdarts/jeugdverpleegkundige? 
2. Wat vond je negatief aan het bezoek aan de jeugdarts/jeugdverpleegkundige? 
3. Stel, jij zou wat kunnen veranderen aan dit bezoek, wat zou jij anders doen? 
4. Heb je nog meer dingen die je kwijt wilt over dit bezoek aan de 
 jeugdarts/assistente/verpleegkundige? 
 
Andere thema’s die naar voren kwamen 
1. Bejegening door onderzoekster 
2. Duur van het onderzoek 
3. Privacy 
4. De testjes die tijdens het onderzoek gemaakt moesten worden 
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Bijlage 5 CB-vragenlijst  
 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIE 
 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het consultatiebureau. Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 20 tot 30 minuten. De vragenlijst moet worden ingevuld door de ouder/verzorger die met zijn/haar 
kind het consultatiebureau het meest heeft bezocht. Uw deelname is vrijwillig, u kunt er ook voor kiezen om 
de vragenlijst niet in te vullen. 
 
Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Leon de Haas, telefoonnummer 030- 27 39 344. Dit nummer is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 11.00-15.00 uur. Ook kunt u een email sturen naar Leon: 
L.Haas@Actiz.nl.
 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST

 

Graag alle vragen beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te klikken, bijvoorbeeld: 

 

Bent u een man of een vrouw? 
  Man 
  Vrouw 
 

Hebt u alle vragen van een pagina ingevuld klikt u dan op VERDER. U kunt ook terug naar de vorige pagina 
door op TERUG te klikken. Aan het eind van de vragenlijst wordt u verzocht om op OPSLAAN te klikken 
en uw gegevens definitief op te slaan. 

 

Bent u nog niet aan het einde van de vragenlijst en kunt u op het moment niet verder gaan met het invullen, 
hoeft u alleen de pagina te sluiten. Alle ingevulde vragen van de voorafgaande pagina's worden bewaard. Als 
u op een andere moment opnieuw met uw code inlogt hoeft u dus NIET alle vragen opnieuw in te vullen. 

 

Wanneer u het consultatiebureau nog maar één of twee keer heeft bezocht, zijn sommige vragen wellicht wat 
moeilijk te beantwoorden. We willen u vragen om dan het antwoord te kiezen dat het beste uw ervaring 
weergeeft. 

 

  



INTRODUCTIEVRAGEN 

1. Volgens onze administratie is uw kind (of één van uw kinderen) onder de 4 jaar tussen september en 
november 2007 op het consultatiebureau geweest. Indien dit klopt, kiest u het antwoord JA en klikt u op 
VERDER om de vragenlijst in te vullen. Als dit niet zo is, dan kiest u het antwoord NEE en klikt u op 
VERDER. U komt automatisch op de eindpagina van deze vragenlijst terecht. Hierna hoeft u alleen op 
OPSLAAN te klikken om het programma te beëindigen. We willen u bedanken voor de moeite! 

❑ Ja 
❑ Nee (Vragenlijst is niet op deelnemer van toepassing en deelnemer krijgt op een volgend scherm de volgende 
 tekst te zien: “Zodra u op OPSLAAN klikt worden uw antwoorden definitief opgeslagen. Hierna is het NIET 
 meer mogelijk om met uw code in te loggen en uw antwoorden te wijzigen.”) 

 
WACHTTIJDEN 
 
De volgende vragen gaan over de wachttijden bij het consultatiebureau. Deze vragen hebben betrekking op de 
afgelopen 12 maanden. 
 
2. Hoe vaak werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wanneer u het consultatiebureau 
 bezocht? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
3. Hoe vaak werd u binnen 15 minuten geholpen wanneer u zonder afspraak het consultatiebureau bezocht 
 (hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een inloopspreekuur of weeguurtje)? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
❑ Ik heb het consultatiebureau in de afgelopen 12 maanden nooit zonder afspraak bezocht 

 
AFSPRAKEN MAKEN, AFZEGGEN EN VERANDEREN 
 
De volgende vragen gaan over het maken, afzeggen of veranderen van afspraken. Deze vragen hebben betrekking op de 
afgelopen 12 maanden. 
 
4. In hoeverre was het een probleem om afspraken met het consultatiebureau te maken, af te zeggen of te 
 veranderen? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 

 
5. Hoe vaak hielden de medewerkers van het consultatiebureau bij het maken van afspraken voldoende 
 rekening met uw wensen en voorkeuren? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
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6. In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau telefonisch te bereiken voor het maken, afzeggen 
 of veranderen van afspraken? 
❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
❑ Ik heb de afgelopen 12 maanden nooit gebeld om een afspraak te maken, af te zeggen of te veranderen 

 
AANTAL BEZOEKEN 
 
De volgende vragen gaan over het aantal bezoeken. 
 
7. Wat vindt u van het aantal standaardbezoeken (namelijk 11) dat u in de zuigelingenperiode (dat is wanneer 

uw kind tussen de 0 en 14 maanden oud is) aan het consultatiebureau brengt? 
❑ Te veel 
❑ Precies goed 
❑ Te weinig 

 
8. Wat vindt u van het aantal standaardbezoeken (namelijk 4) dat u in de peuterperiode (dat is wanneer uw 

kind tussen de 14 maanden en de 4 jaar oud is) aan het consultatiebureau brengt? 
❑ Te veel 
❑ Precies goed 
❑ Te weinig 
❑ Ik heb geen kind in de peuterperiode (gehad) 

 
DE CONSULTATIEBUREAURUIMTE 
 
De volgende vragen gaan over de consultatiebureauruimte en hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. 
 
9. Was uw consultatiebureau gehuisvest in een gebouw of in een bus? 

❑ In een gebouw 
❑ In een bus 

 
10. Hoe kwam u meestal naar het consultatiebureau? 

❑ Lopend 
❑ Fietsend 
❑ Met de auto 
❑ Met het openbaar vervoer 
❑ Anders, namelijk:  .......................................................................................................................................  

 
11. In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar het consultatiebureau een probleem? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 

 
12. In hoeverre was de parkeergelegenheid bij het consultatiebureau een probleem? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
❑ Niet van toepassing, ik ben de afgelopen 12 maanden nooit met de auto gekomen 

 3 



13. In hoeverre was het een probleem om het consultatiebureau met het openbaar vervoer te bereiken? 
❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
❑ Niet van toepassing, ik ben de afgelopen 12 maanden nooit met het openbaar vervoer gegaan 

 
14. In hoeverre was de toegankelijkheid van het consultatiebureau voor kinderwagens, wandelwagens en `
 dergelijke een probleem? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 

 
15. Hoe vaak was het consultatiebureau schoon? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
16. Hoe vaak was de temperatuur op het consultatiebureau aangenaam? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
17. Hoe vaak was de consultatiebureauruimte veilig voor uw kind? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
18. Hoe vaak was er voldoende speelgoed aanwezig in de wachtruimte van het consultatiebureau? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
19. Hoe vaak vond u dat men op het consultatiebureau zorgvuldig met uw privacy omging? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
DE TELEFONISCHE ADVIESLIJN 
 
De volgende vragen gaan over de telefonische advieslijn van het consultatiebureau. Deze vragen hebben betrekking op 
de afgelopen 12 maanden. 
 
20. In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van het consultatiebureau telefonisch te bereiken? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
❑ Ik heb de advieslijn in de afgelopen 12 maanden nooit gebeld (De volgende twee vragen overslaan) 

 
21. In het hoeverre was het een probleem om, indien nodig, een medewerker van uw eigen consultatiebureau aan 
 de telefoon te krijgen voor advies? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
❑ Het was niet nodig om een medewerker van mijn eigen bureau te spreken 
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22. Hoe vaak gaven de medewerkers van de advieslijn u adviezen die strijdig waren met de adviezen van de  
 medewerkers van uw consultatiebureau? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
❑ Niet van toepassing 

 
DE CONSULTATIEBUREAU-ARTS, VERPLEEGKUNDIGE EN ASSISTENTE 
 
Op het consultatiebureau krijgt u doorgaans te maken met drie verschillende personen: een consultatiebureau-arts 
(afgekort als CB-arts), een verpleegkundige en een assistente (voor onder andere het wegen, meten en maken van 
afspraken). De volgende vragen gaan over de CB-arts, de verpleegkundige, en de assistente en hebben betrekking op de 
afgelopen 12 maanden. 
 
VRAGEN OVER DE CB-ARTS 
 
23. Bent u weleens bij de CB-arts geweest? 

❑ Ja 
❑ Nee (Onderstaand vragenblok over de CB-arts overslaan) 

 
 Nooit Soms Meestal Altijd 
24. Hoe vaak behandelde de CB-arts u beleefd? ❑ ❑ ❑ ❑ 
25. Hoe vaak luisterde de CB-arts aandachtig naar u? ❑ ❑ ❑ ❑ 
26. Hoe vaak nam de CB-arts u serieus? ❑ ❑ ❑ ❑ 
27. Hoe vaak legde de CB-arts dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ ❑ ❑ 
28. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de CB-arts? ❑ ❑ ❑ ❑ 
29. Hoe vaak besteedde de CB-arts voldoende tijd aan het consult?  ❑ ❑ ❑ ❑ 
30. Hoe vaak vond u de CB-arts deskundig?  ❑ ❑ ❑ ❑ 
31. Hoe vaak hield de CB-arts rekening met uw wensen en voorkeuren 
 (bijvoorbeeld levensovertuiging, culturele achtergrond, 
 voedingsgewoonten) voor de opvoeding van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

32. Hoe vaak gaf de CB-arts u ruimte om mee te denken over wat het 
 beste is voor uw kind?  

❑ ❑ ❑ ❑ 

33. Hoe vaak hield de CB-arts bij de beoordeling van de ontwikkeling 
 van uw kind er rekening mee dat ieder kind anders is?  

❑ ❑ ❑ ❑ 

34. Hoe vaak was de CB-arts op de hoogte van de voorgeschiedenis van 
 uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

35. Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met zijn/haar 
 eigen eerdere adviezen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

36. Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met de adviezen 
 van andere medewerkers van het consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

37. Hoe vaak waren de adviezen van de CB-arts bruikbaar in uw 
 thuissituatie? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

38. Hoe vaak kreeg u van de CB-arts de ruimte om vragen te stellen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
39. Hoe vaak gaf de CB-arts een goed antwoord op uw vragen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
40. Hoe vaak kon u met de CB-arts praten over zaken die niet naar wens 
 verliepen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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41. Geef hieronder uw totale oordeel over de CB-arts, waarbij 0 de slechtst mogelijke CB-arts en 10 de best 
 mogelijke CB-arts is. 

❑ 0 slechtst mogelijke CB-arts 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke CB-arts 

 
42. Had u een vaste CB-arts? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
43. Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe vaak was u hier dan van tevoren van op de hoogte gebracht? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
❑ Ik heb de afgelopen 12 maanden nooit een vervanger gehad (volgende vraag overslaan) 

 
44. Was de vervangende CB-arts op de hoogte van uw dossier? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
VRAGEN OVER DE VERPLEEGKUNDIGE 
 
45. Bent u weleens bij de verpleegkundige geweest? 

❑ Ja 
❑ Nee (Onderstaand vragenblok over de verpleegkundige overslaan) 

 
 Nooit Soms Meestal Altijd 
46. Hoe vaak behandelde de verpleegkundige u beleefd? ❑ ❑ ❑ ❑ 
47. Hoe vaak luisterde de verpleegkundige aandachtig naar u? ❑ ❑ ❑ ❑ 
48. Hoe vaak nam de verpleegkundige u serieus? ❑ ❑ ❑ ❑ 
49. Hoe vaak legde de verpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier 
 uit? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

50. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 
 verpleegkundige? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

51. Hoe vaak besteedde de verpleegkundige voldoende tijd aan het 
 consult?  

❑ ❑ ❑ ❑ 

52. Hoe vaak vond u de verpleegkundige deskundig?  ❑ ❑ ❑ ❑ 
53. Hoe vaak hield de verpleegkundige rekening met uw wensen en 
 voorkeuren (bijvoorbeeld levensovertuiging, culturele achtergrond, 
 voedingsgewoonten) voor de opvoeding van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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 Nooit Soms Meestal Altijd 
54. Hoe vaak gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te denken over wat 
 het beste is voor uw kind?  

❑ ❑ ❑ ❑ 

55. Hoe vaak hield de verpleegkundige bij de beoordeling van de 
 ontwikkeling van uw kind er rekening mee dat ieder kind anders is?  

❑ ❑ ❑ ❑ 

56. Hoe vaak was de verpleegkundige op de hoogte van de 
 voorgeschiedenis van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

57. Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met 
 zijn/haar eigen eerdere adviezen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

58. Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig waren met de 
 adviezen van andere medewerkers van het consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

59. Hoe vaak waren de adviezen van de verpleegkundige bruikbaar in uw 
 thuissituatie? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

60. Hoe vaak kreeg u van de verpleegkundige de ruimte om vragen te 
 stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

61. Hoe vaak gaf de verpleegkundige een goed antwoord op uw vragen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
62. Hoe vaak kon u met de verpleegkundige praten over zaken die niet naar 
 wens verliepen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
63. Geef hieronder uw totale oordeel over de verpleegkundige, waarbij 0 de slechtst mogelijke verpleegkundige 
 en 10 de best mogelijke verpleegkundige is. 

❑ 0 slechtst mogelijke verpleegkundige 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke verpleegkundige 

 
64. Had u een vaste verpleegkundige? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
65. Wanneer er een vervangende verpleegkundige was, hoe vaak was u hier dan van tevoren van op de hoogte 
 gebracht? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
❑ Ik heb de afgelopen 12 maanden nooit een vervanger gehad (volgende vraag overslaan) 

 
66. Was de vervangende verpleegkundige op de hoogte van uw dossier? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
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VRAGEN OVER DE ASSISTENTE 
 
67. Bent u weleens bij de assistente geweest? 

❑ Ja 
❑ Nee (Onderstaand vragenblok over de assistente overslaan) 

 
 Nooit Soms Meestal Altijd 
68. Hoe vaak behandelde de assistente u beleefd? ❑ ❑ ❑ ❑ 
69. Hoe vaak luisterde de assistente aandachtig naar u? ❑ ❑ ❑ ❑ 
70. Hoe vaak nam de assistente u serieus? ❑ ❑ ❑ ❑ 
71. Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de assistente? ❑ ❑ ❑ ❑ 
72. Hoe vaak vond u de assistente deskundig?  ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
73. Geef hieronder uw totale oordeel over de assistente, waarbij 0 de slechtst mogelijke assistente en 10 de best 
 mogelijke assistente is. 

❑ 0 slechtst mogelijke assistente 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke assistente 

 
INFORMATIE 
 
De volgende vragen gaan over de informatie die u op het consultatiebureau heeft gekregen en hebben betrekking op de 
afgelopen 12 maanden. 
 
74. Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het consultatiebureau goed geïnformeerd 
 over wat u aan dienstverlening kon verwachten? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
75. Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst bezocht door het consultatiebureau goed geïnformeerd 
 over de gang van zaken op het consultatiebureau? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
76. Hoe vaak was de algemene informatie die u van het consultatiebureau kreeg begrijpelijk? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
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77. Was u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd over andere activiteiten die door het 
 consultatiebureau georganiseerd worden (bijvoorbeeld het volgen van een opvoedcursus, 
 themabijeenkomsten, en dergelijke)? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
DIENSTVERLENING 
 
De volgende vragen gaan over de dienstverlening van het consultatiebureau en hebben betrekking op de afgelopen 12 
maanden. 
 
78. Heeft u in de dienstverlening iets gemist? 

❑ Ja 
❑ Nee (Volgende vraag overslaan) 

 
79. Wat heeft u gemist? 
 
80. Heeft u bepaalde aspecten van de dienstverlening overbodig gevonden? 

❑ Ja 
❑ Nee (Volgende vraag overslaan) 

 
81. Wat heeft u overbodig gevonden? 
 
82. Geef hieronder uw totale oordeel over de dienstverlening van het consultatiebureau, waarbij 0 de slechtst 
 mogelijke dienstverlening en 10 de beste mogelijke dienstverlening is. 

❑ 0 slechtst mogelijke dienstverlening 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke dienstverlening 

 
ANDERE HULPVERLENERS 
 
De volgende vragen gaan erover of u in verband met uw kind ook contacten met andere hulpverleners hebt gehad 
 
83. Hoe vaak werd u door de medewerkers van het consultatiebureau goed doorverwezen naar andere 
 hulpverleners? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 
❑ Niet van toepassing 

 9 



84. Had u voor uw kind in de afgelopen 12 maanden ook contacten met andere hulpverleners? 
❑ Ja  
❑ Nee (volgende drie vragen overslaan) 

 
85. Zo ja, welke? 

❑ Specialist 
❑ Jeugdafdeling RIAGG 
❑ (Kinder)fysiotherapeut 
❑ Huisarts 
❑ Diëtist 
❑ Orthopedagoog 
❑ Bureau Jeugdzorg 
❑ Anders, namelijk: ........................................................................................................................................  

 
86. Hoe vaak waren de adviezen van de medewerkers van het consultatiebureau strijdig met de adviezen van de 
 andere hulpverleners? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
87. Hoe vaak werkten het consultatiebureau en de andere hulpverleners goed samen? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
TOTALE OORDEEL OVER HET CONSULTATIEBUREAU 
 
88. Geef hieronder uw totale oordeel over het consultatiebureau, waarbij 0 het slechtst mogelijke en 10 het best 
 mogelijke consultatiebureau is. 

❑ 0 slechtst mogelijke consultatiebureau 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke consultatiebureau 

 
89. Zou u dit consultatiebureau bij uw vrienden en familie die kinderen hebben en bij u in de buurt wonen 
 aanbevelen? 

❑ Beslist niet 
❑ Waarschijnlijk niet 
❑ Waarschijnlijk wel 
❑ Beslist wel 

10 CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 



WAT VINDT U BELANGRIJK ALS HET GAAT OM HET CONSULTATIEBUREAU? 
 
Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt bij het consultatiebureau. Het gaat om uw verwachtingen over de zorg en 
dienstverlening van het consultatiebureau. Wat vindt u belangrijk? Wilt u bij elk van de onderstaande zinnen het hokje 
aanklikken dat overeenkomt met uw mening; er zijn geen goede of foute antwoorden! U mag alle antwoordcategorieën 
gebruiken! 
 
WACHTTIJDEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk 

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
90. ... dat u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd 
 geholpen wordt wanneer u het   
 consultatiebureau bezoekt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

91. ... dat u binnen 15 minuten geholpen wordt wanneer 
 u zonder afspraak het consultatiebureau bezoekt (hierbij 
 kunt u bijvoorbeeld denken aan  een inloopspreekuur of 
 weeguurtje)? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
AFSPRAKEN MAKEN, AFZEGGEN EN VERANDEREN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
92. ... dat het maken, afzeggen of veranderen van afspraken 
 goed verloopt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

93. ... dat de medewerkers van het consultatiebureau bij het 
 maken van afspraken voldoende rekening houden met uw 
 wensen en voorkeuren? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

94. ... dat het consultatiebureau voor het maken, afzeggen of 
 veranderen van afspraken telefonisch goed te bereiken is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE CONSULTATIEBUREAURUIMTE 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk 

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
95. ... dat de afstand van uw woonhuis naar het 
 consultatiebureau goed te doen is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

96. ... dat er voldoende parkeergelegenheid bij het 
 consultatiebureau is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

97. ... dat het consultatiebureau met het openbaar vervoer goed 
 te bereiken is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

98. ... dat het consultatiebureau goed toegankelijk is voor 
 kinderwagens, wandelwagens en dergelijke? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

99. ... dat het consultatiebureau schoon is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
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 Niet 
belangrijk 

Eigenlijk 
wel 

belangrijk 

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
100. ... dat de temperatuur op het consultatiebureau   
  aangenaam is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

101. ... dat de consultatiebureauruimte veilig is voor uw  
  kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

102. ... dat er voldoende speelgoed aanwezig is in de  
  wachtruimte van het consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

103. ... dat men op het consultatiebureau zorgvuldig met  
  uw privacy omgaat? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE TELEFONISCHE ADVIESLIJN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
104. ... dat de advieslijn van het consultatiebureau   
  telefonisch goed te bereiken is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

105. ...om, indien nodig, een medewerker van uw eigen  
  consultatiebureau aan de telefoon te krijgen voor  
  advies? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

106. ... dat de adviezen van de medewerkers van de  
  advieslijn niet strijdig zijn met de adviezen van de  
  medewerkers van uw consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE CB-ARTS 
 
Hoe belangrijk vindt u het … 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
107. …dat de CB-arts u beleefd behandeld? ❑ ❑ ❑ ❑ 
108. …dat de CB-arts aandachtig naar u luistert? ❑ ❑ ❑ ❑ 
109. …dat de CB-arts u serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
110. …dat de CB-arts dingen op een begrijpelijke manier  
  uitlegt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

111. …dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt bij de CB-
  arts? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

112. …dat de CB-arts voldoende tijd aan het consult  
  besteedt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

113. …dat de CB-arts deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
114. …dat de CB-arts rekening houdt met uw wensen en  
  voorkeuren (bijvoorbeeld levensovertuiging, culturele  
  achtergrond, voedingsgewoonten) voor de opvoeding  
  van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

115. …dat de CB-arts u ruimte geeft om mee te denken over 
  wat het beste is voor uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

116. …dat de CB-arts bij de beoordeling van uw kind er  
  rekening mee houdt dat ieder kind anders is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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 Niet 
belangrijk 

Eigenlijk 
wel 

belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
117. …dat de CB-arts op de hoogte is van de   
  voorgeschiedenis van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

118. …dat de adviezen van de CB-arts niet strijdig zijn met  
  zijn/haar eigen eerdere adviezen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

119. …dat de adviezen van de CB-arts niet strijdig zijn  
  met de adviezen van andere medewerkers van het  
  consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

120. …dat de adviezen van de CB-arts bruikbaar zijn in  
  uw thuissituatie? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

121. …dat u van de CB-arts de ruimte krijgt om vragen te  
  stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

122. …dat de CB-arts een goed antwoord op uw vragen  
  geeft? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

123. …dat u met de CB-arts kunt praten over zaken die  
  niet naar wens verlopen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

124. …dat u ervan op de hoogte wordt gebracht als er een  
  vervangende CB-arts is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

125. …dat de vervangende CB-arts op de hoogte is van  
  uw dossier? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE VERPLEEGKUNDIGE 
 
Hoe belangrijk vindt u het … 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
126. …dat de verpleegkundige u beleefd behandeld? ❑ ❑ ❑ ❑ 
127. …dat de verpleegkundige aandachtig naar u luistert? ❑ ❑ ❑ ❑ 
128. …dat de verpleegkundige u serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
129. …dat de verpleegkundige dingen op een begrijpelijke  
  manier uitlegt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

130. …dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt bij de  
  verpleegkundige? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

131. …dat de verpleegkundige voldoende tijd aan het  
  consult besteedt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

132. …dat de verpleegkundige deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
133. …dat de verpleegkundige rekening houdt met uw  
  wensen en voorkeuren (bijvoorbeeld levensovertuiging, 
  culturele achtergrond, voedingsgewoonten) voor de  
  opvoeding van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

134. …dat de verpleegkundige u ruimte geeft om mee te  
  denken over wat het beste is voor uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

135. …dat de verpleegkundige bij de beoordeling van uw  
  kind er rekening mee houdt dat ieder kind anders is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

136. …dat de verpleegkundige op de hoogte is van de  
  voorgeschiedenis van uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

137. …dat de adviezen van de verpleegkundige niet strijdig  
  zijn met zijn/haar eigen eerdere adviezen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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 Niet 
belangrijk 

Eigenlijk 
wel 

belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
138. …dat de adviezen van de verpleegkundige niet strijdig  
  zijn met de adviezen van andere medewerkers van het  
  consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

139. …dat de adviezen van de verpleegkundige bruikbaar  
  zijn in uw thuissituatie? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

140. …dat u van de verpleegkundige de ruimte krijgt om  
  vragen te stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

141. …dat de verpleegkundige een goed antwoord op uw  
  vragen geeft? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

142. …dat u met de verpleegkundige kunt praten over zaken 
  die niet naar wens verlopen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

143. …dat u ervan op de hoogte wordt gebracht als er een  
  vervangende verpleegkundige is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

144. …dat de vervangende verpleegkundige op de hoogte is 
  van uw dossier? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE ASSISTENTE 
 
Hoe belangrijk vindt u het … 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
145. …dat de assistente u beleefd behandeld? ❑ ❑ ❑ ❑ 
146. …dat de assistente aandachtig naar u luistert? ❑ ❑ ❑ ❑ 
147. …dat de assistente u serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
148. …dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt bij de  
  assistente? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

149. …dat de assistente deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
INFORMATIE 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
150. …dat u, vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst  
  bezoekt, door het consultatiebureau goed geïnformeerd 
  bent over wat u aan dienstverlening kunt verwachten? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

151. …dat u, vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst  
  bezoekt, door het consultatiebureau goed geïnformeerd 
  bent over de gang van zaken op het consultatiebureau? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

152. …dat de algemene informatie die u van het   
  consultatiebureau krijgt begrijpelijk is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

153. …dat u door het consultatiebureau voldoende   
  geïnformeerd bent over andere activiteiten die door het 
  consultatiebureau georganiseerd worden (bijvoorbeeld  
  het volgen van een opvoedcursus,    
  themabijeenkomsten, en dergelijke)? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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ANDERE HULPVERLENERS 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk 

wel 
belangrijk

Belangrijk Van het 
allergrootste 

belang 
154. …dat u door de medewerkers van het consultatiebureau  
  goed doorverwezen wordt naar andere hulpverleners? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

155. …dat de adviezen van de medewerkers van het  
  consultatiebureau niet strijdig zijn met de adviezen van  
  de andere hulpverleners? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

156. …dat het consultatiebureau en de andere hulpverleners  
  goed samenwerken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
HUILBABY 
 
Er volgen nu specifieke vragen rondom het thema huilbaby 
 
157. Was uw kind een huilbaby in de afgelopen 12 maanden? 

❑ Ja 
❑ Nee (volgende 4 vragen overslaan) 

 
158. Heeft u in verband met uw huilbaby van het consultatiebureau advies over rust en regelmaat gehad? 

❑ Ja 
❑ Nee (volgende 3 vragen overslaan) 
 

159. Heeft u in verband met uw huilbaby ook andere wegen bewandeld (zoals osteopaat of fysiotherapie) naast 
 het advies over rust en regelmaat? 

❑ Ja 
❑ Nee 

 
160. Is de situatie 4 weken na het advies over rust en regelmaat verbeterd? 

❑ Ja 
❑ Een beetje 
❑ Nee (volgende vraag overslaan) 

 
161. In hoeverre heeft u het idee dat deze verbetering is opgetreden door het advies over rust en regelmaat van 
 het consultatiebureau? 

❑ Helemaal niet verbeterd 
❑ Een beetje verbeterd 
❑ Behoorlijk verbeterd 
❑ Helemaal verbeterd 
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LICHTE OPVOEDINGSPROBLEMEN 
 
Er volgen nu specifieke vragen rondom het thema opvoedingsproblemen 
 
162. Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar uw eigen mening) te maken gehad met lichte 
 opvoedingsproblemen? (lichte opvoedingsproblemen wil zeggen: problemen die niet ernstig genoeg zijn 
 voor verwijzing naar externe hulpverlenende instanties)? 

❑ Ja 
❑ Nee (volgende twee vragen overslaan) 

 
163. Heeft het consultatiebureau in de afgelopen 12 maanden zelf de hulpverlening opgepakt (in plaats van 
 doorverwezen naar externe instanties) in verband met deze lichte opvoedingsproblemen? 
 ❑ Ja 
 ❑ Nee (volgende vraag overslaan) 
 
164. Was u tevreden met deze hulpverlening door het consultatiebureau? 

❑ Ja 
❑ Een beetje 
❑ Nee 

 
VRAGEN OVER UZELF EN UW KIND 
 
165. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 
166. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 

167. Wat is momenteel uw leeftijd? 

❑ jonger dan 18 jaar 
❑ 18 t/m 24 jaar 
❑ 25 t/m 34 jaar 
❑ 35 t/m 44 jaar 
❑ 45 t/m 54 jaar 
❑ 55 t/m 64 jaar 
❑ 65 t/m 74 jaar 
❑ 75 jaar of ouder 

 
168. Bent u een man of een vrouw? 

❑ Man 
❑ Vrouw 

 

16 CQ-index Jeugdgezondheidszorg: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009 



169. Is uw kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen een jongen of een meisje? 
❑ Jongen 
❑ Meisje 

 
170. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) 

❑ Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 
❑ Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
❑ Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
❑ Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
❑ Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, 
 INAS) 
❑ Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
 HBS, MMS) 
❑ Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 
❑ Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
❑ Anders, namelijk:  ..................................................................................................................................................  

 
171. Wat is het geboorteland van het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen? 

❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  

 

172. Wat is het geboorteland van uzelf? 
❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  

 

173. Wat is het geboorteland van de andere ouder van het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen?  
❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  
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174. Welke taal spreekt u thuis meestal? 
❑ Nederlands 
❑ Fries  
❑ Nederlands dialect 
❑ Anders, namelijk:....................................................................................................................................................   

 
175. Wie gaat er met uw kind naar het consultatiebureau? 

❑ Altijd/Meestal alleen de (stief/pleeg)moeder 
❑ Altijd/Meestal alleen de (stief/pleeg)vader 
❑ Altijd/Meestal gaan we samen 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  

 
176. Hoeveel kinderen heeft u? 

❑ 1 kind 
❑ 2 kinderen 
❑ 3 kinderen 
❑ 4 kinderen 
❑ 5 of meer kinderen 

 
177. Hoe oud is uw kind/zijn uw kinderen? (Als u meerdere kinderen heeft, zijn er meerdere antwoorden 
 mogelijk). 

❑ Tussen de 0 en 14 maanden 
❑ Tussen de 15 maanden en de 4 jaar 
❑ Tussen de 4 jaar en de 12 jaar 
❑ Ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar 
❑ Ouder dan 18 jaar 

 
178. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 
  

    

 
179. Deze vragenlijst is nog in ontwikkeling. Als u in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of 
 kwaliteitsaspecten wat betreft het consultatiebureau heeft gemist kunt u dat hieronder aangeven. Ook als u 
 op- of aanmerkingen heeft over de vragenlijst of tips ter verbetering, kunt u dit in onderstaande ruimte 
 aangeven. 
 
180. Als u een ding zou kunnen veranderen aan de zorg die u kreeg van het consultatiebureau, wat zou dat dan 
 zijn? 
 
181. Heeft iemand u geholpen bij het invullen van deze vragenlijst? 

❑ Ja 
❑ Nee (volgende vraag overslaan) 

 
182. Hoe heeft die persoon u geholpen? Klik alles aan wat van toepassing is. 

❑ Heeft de vragen voorgelezen 
❑ Heeft mijn antwoorden ingetypt 
❑ Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
❑ Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
❑ Heeft met mij nagedacht over de antwoorden 
❑ Heeft op een andere manier geholpen, namelijk:....................................................................................................  
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Zodra u op OPSLAAN klikt worden uw antwoorden definitief opgeslagen. Hierna is het NIET meer mogelijk om met uw 
code in te loggen en uw antwoorden te wijzigen.
 
 
 
 
 
 
HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
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Bijlage 6 PGO1-vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE 

 

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en 
assistente bij uw kind. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De vragenlijst moet 
worden ingevuld door de ouder/verzorger die bij het gezondheidsonderzoek aanwezig is geweest. Uw deelname is 
vrijwillig, u kunt er ook voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. 

 

Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Leon de Haas, telefoonnummer 030- 27 39 344. Dit nummer is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 11.00-15.00 uur. Ook kunt u een email sturen naar Leon: 
L.Haas@Actiz.nl.

 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
Graag alle vragen beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te klikken, bijvoorbeeld: 
 
Bent u een man of een vrouw? 

 Man 
❑ Vrouw 
 
Sommige vragen komen voor zowel de jeugdarts als de assistente terug. Ook al lijken deze vragen soms op elkaar, wilt u deze vragen 
toch allemaal beantwoorden? 
 
Hebt u alle vragen van een pagina ingevuld klikt u dan op VERDER. U kunt ook terug naar de vorige pagina door op TERUG te 
klikken. Aan het eind van de vragenlijst wordt u verzocht om op OPSLAAN te klikken en uw gegevens definitief op te slaan. 
 
Bent u nog niet aan het einde van de vragenlijst en kunt u op het moment niet verder gaan met het invullen, hoeft u alleen de pagina 
te sluiten. Alle ingevulde vragen van de voorafgaande pagina's worden bewaard. Als u op een andere moment opnieuw met uw code 
inlogt hoeft u dus NIET alle vragen opnieuw in te vullen. 
 

  



1. Heeft u dit schooljaar (2007-2008) met uw kind een bezoek gebracht aan de jeugdarts en assistente voor een preventief 
 gezondheidsonderzoek? Indien dit klopt, kiest u het antwoord JA en klikt u op VERDER om de vragenlijst in te vullen. 
 Als dit niet zo is, dan kiest u het antwoord NEE en klikt u op VERDER. U komt automatisch op de eindpagina van deze 
 vragenlijst terecht. Hierna hoeft u alleen op OPSLAAN te klikken om het programma te beëindigen. We willen u 
 bedanken voor de moeite! 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over de uitnodiging voor en informatie over het gezondheidsonderzoek. 
 
2. Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
3. Was het duidelijk waar u voor het gezondheidsonderzoek verwacht werd? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
4. Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat u was uitgenodigd bij een jeugdarts en assistente? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
 
5. Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u ervan kon verwachten? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over het maken van afspraken. 
 
6. Kwam het tijdstip waarop u voor het gezondheidsonderzoek werd verwacht u uit? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
7. Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel zou kunnen verzetten? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
8. Heeft u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek verzet? 

❑ Nee (vraag 9 en 10 overslaan) 
❑ Ja 

 
9. Is bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening gehouden met uw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
10. In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te verzetten? 

❑ Een groot probleem  
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
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De volgende vragen gaan over de vragenlijst(en) die u voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek in moest vullen. 
 
11. Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Weet niet, ik heb de vragenlijst(en) niet ingevuld (vraag 12 tot en met 14 overslaan) 

 
12. Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
13. In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden? 

❑ Een groot probleem  
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
 

14. Vond u het invullen van de vragenlijst(en) een goede voorbereiding op het gezondheidsonderzoek? 
❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vraag gaat over wachttijden.
 
15. Werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over de plaats van het gezondheidsonderzoek. 
 
16. Waar heeft het onderzoek plaats gevonden? 

❑ Op de eigen school 
❑ In een gebouw van de GGD 
❑ Op het consultatiebureau 
❑ Ergens anders, namelijk: ...............................................................................................................................................  

 
17. In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar de plaats van het onderzoek een probleem? 

❑ Een groot probleem  
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 

 
18. Was de wachtruimte naar uw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Er was geen wachtruimte 

 
19. Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar uw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 3 



De volgende vragen gaan over adviezen/advieslijn.
 
20. Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek advies/adviezen gekregen? 

❑ Nee (vraag 21 overslaan) 
❑ Ja 
 

21. Was dit advies/waren deze adviezen bruikbaar in uw thuissituatie? 
❑ Nee 
❑ Ja 

 
22. In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 

❑ Een groot probleem  
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
❑ Ik heb de advieslijn nog nooit gebeld 

 
De volgende vragen gaan over de jeugdarts en assistente.
 
23. Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een jeugdarts? 

❑ Nee (vraag 24 tot en met 35 overslaan) 
❑ Ja 

 
Vragen over de jeugdarts 
 Nee Ja 
24. Behandelde de jeugdarts u beleefd? ❑ ❑ 
25. Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u? ❑ ❑ 
26. Nam de jeugdarts u serieus? ❑ ❑ 
27. Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind? ❑ ❑ 
28. Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de jeugdarts? ❑ ❑ 
29. Vond u de jeugdarts deskundig? ❑ ❑ 
30. Gaf de jeugdarts u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw kind? ❑ ❑ 
31. Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ 
32. Was de jeugdarts op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind? ❑ ❑ 
33. Kreeg u van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? ❑ ❑ 
34. Gaf de jeugdarts een goed antwoord op uw vragen? ❑ ❑ 
 
35. Geef hieronder uw totale oordeel over de jeugdarts, waarbij 0 de slechtst mogelijke jeugdarts en 10 de best mogelijke 
 jeugdarts is. 

❑ 0 slechtst mogelijke jeugdarts 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke jeugdarts 
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36. Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een assistente? 
❑ Nee (vraag 37 tot en met 48 overslaan) 
❑ Ja 

 
Vragen over de assistente 
 Nee Ja Niet van 

toepassing 
37. Behandelde de assistente u beleefd? ❑ ❑ ❑ 
38. Luisterde de assistente aandachtig naar u? ❑ ❑ ❑ 
39. Nam de assistente u serieus? ❑ ❑ ❑ 
40. Besteedde de assistente voldoende tijd aan uw kind? ❑ ❑ ❑ 
41. Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de assistente? ❑ ❑ ❑ 
42. Vond u de assistente deskundig? ❑ ❑ ❑ 
43. Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het beste is voor uw kind? ❑ ❑ ❑ 
44. Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ ❑ 
45. Was de assistente op de hoogte van de voorgeschiedenis van uw kind? ❑ ❑ ❑ 
46. Kreeg u van de assistente de ruimte om vragen te stellen? ❑ ❑ ❑ 
47. Gaf de assistente een goed antwoord op uw vragen? ❑ ❑ ❑ 
 
48. Geef hieronder uw totale oordeel over de assistente, waarbij 0 de slechtst mogelijke assistente en 10 de best mogelijke 
 assistente is. 

❑ 0 slechtst mogelijke assistente 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke assistente 

 
De volgende vraag gaat over het aantal bezoeken. 
 
49. Na het consultatiebureau was dit het eerste gezondheidsonderzoek. Het volgende gezondheidsonderzoek vindt plaats in 
 groep 7. Wat vindt u van het aantal gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode? 

❑ Te veel 
❑ Precies goed 
❑ Te weinig 

 
De volgende vragen gaan over de dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg. 
 
50. Bent u voldoende geïnformeerd over de extra mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het 
 gezondheidsonderzoek? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
51. Heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg? 

❑ Nee (vraag 52 0verslaan) 
❑ Ja 
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52. Wat zou u graag nog meer opgenomen zien in dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg? 
 
De volgende vragen gaan erover of u voor uw kind ook contacten met andere hulpverleners hebt gehad 
 
53. Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar aanleiding voor was? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Geen aanleiding voor 

 
54. Had u voor uw kind ook contacten met andere hulpverleners? 

❑ Nee (vraag 55 en 56 overslaan) 
❑ Ja 

 
55. Zo ja, welke? 

❑ Specialist 
❑ Jeugdafdeling RIAGG 
❑ (Kinder)fysiotherapeut 
❑ Huisarts 
❑ Diëtist 
❑ Orthopedagoog 
❑ Bureau Jeugdzorg 
❑ Anders, namelijk:  .........................................................................................................................................................  
 

56. Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? 
❑ Nee 
❑ Ja 

 
57. Geef hieronder uw totale oordeel over het gezondheidsonderzoek, waarbij 0 het slechtst mogelijke en 10 het best 
 mogelijke gezondheidsonderzoek is. 

❑ 0 slechtst mogelijke gezondheidsonderzoek 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke gezondheidsonderzoek 
 

58. Zou u dit gezondheidsonderzoek bij uw vrienden en familie met kinderen aanbevelen? 
❑ Beslist niet 
❑ Waarschijnlijk niet 
❑ Waarschijnlijk wel 
❑ Beslist wel 

  6 



Wat vindt u belangrijk als het gaat om het bezoek aan de jeugdarts en assistente? 
 
Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt bij het bezoek aan de jeugdarts en assistente. Het gaat om uw verwachtingen over dit 
bezoek. Wat vindt u belangrijk? Wilt u bij elk van de onderstaande zinnen het hokje aanklikken dat overeenkomt met uw mening; er 
zijn geen goede of foute antwoorden! U mag alle antwoordcategorieën gebruiken! 
 
DE UITNODIGING VOOR EN INFORMATIE OVER HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

59. …dat u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
60. …dat u weet waar u voor het gezondheidsonderzoek verwacht wordt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
61. …dat u vóór het gezondheidsonderzoek weet dat u uitgenodigd bent bij 
 een jeugdarts en assistente? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

62. …dat u vóór het gezondheidsonderzoek weet wat u ervan kan 
 verwachten? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
AFSPRAKEN MAKEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

63. …dat het tijdstip waarop u voor het gezondheidsonderzoek wordt 
 verwacht u uitkomt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

64. …dat het duidelijk is hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek 
 eventueel zou kunnen verzetten? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

65. …bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek 
 rekening gehouden wordt met uw wensen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

66. …dat het verzetten van uw afspraak goed verloopt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
DE VRAGENLIJST(EN) DIE U VOORAFGAAND AAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK IN MOEST VULLEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

67. …dat de inhoud van de vragenlijst(en) goed is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
68. …dat de lengte van de vragenlijst(en) goed is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
69. …dat het geen probleem is om de vragen te beantwoorden? ❑ ❑ ❑ ❑ 
70. …dat het invullen van de vragenlijst(en) een goede voorbereiding op het 
 gezondheidsonderzoek is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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WACHTTIJD 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

71. …dat u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen wordt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
PLAATS VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

72. …dat de afstand van uw woonhuis naar de plaats van het onderzoek geen 
 probleem is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

73. …dat de wachtruimte naar uw wensen is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
74. …dat de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar uw 
 wensen is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
ADVIEZEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

75. …dat het advies/de adviezen die u krijgt, bruikbaar zijn uw thuissituatie? ❑ ❑ ❑ ❑ 
76. …dat het geen probleem is om de advieslijn van de 
 jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE JEUGDARTS 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

77. …dat de jeugdarts u beleefd behandeld? ❑ ❑ ❑ ❑ 
78. …dat de jeugdarts aandachtig naar u luistert? ❑ ❑ ❑ ❑ 
79. …dat de jeugdarts u serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
80. …dat de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind besteedt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
81. …dat uw kind op zijn of haar gemak gesteld wordt gesteld door de 
 jeugdarts? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

82. …dat de jeugdarts deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
83. …dat de jeugdarts u ruimte geeft om mee te denken over wat het beste is 
 voor uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

84. …dat de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uitlegt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
85. …dat de jeugdarts op de hoogte is van de voorgeschiedenis van uw kind? ❑ ❑ ❑ ❑ 
86. …dat u van de jeugdarts de ruimte krijgt om vragen te stellen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
87. …dat de jeugdarts een goed antwoord geeft op uw vragen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
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DE ASSISTENTE 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

88. …dat de assistente u beleefd behandeld? ❑ ❑ ❑ ❑ 
89. …dat de assistente aandachtig naar u luistert? ❑ ❑ ❑ ❑ 
90. …dat de assistente u serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
91. …dat de assistente voldoende tijd aan uw kind besteedt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
92. …dat uw kind op zijn of haar gemak gesteld wordt gesteld door de 
 assistente? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

93. …dat de assistente deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
94. …dat de assistente u ruimte geeft om mee te denken over wat het beste is 
 voor uw kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

95. …dat de assistente dingen op een begrijpelijke manier uitlegt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
96. …dat de assistente op de hoogte is van de voorgeschiedenis van uw 
 kind? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

97. …dat u van de assistente de ruimte krijgt om vragen te stellen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
98. …dat de assistente een goed antwoord geeft op uw vragen? ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
DIENSTVERLENING DOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

99. …dat u voldoende geïnformeerd bent over de extra mogelijkheden die de 
 jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het gezondheidsonderzoek? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
ANDERE HULPVERLENERS 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste 
belang 

100. …dat u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen wordt als 
 daar aanleiding voor is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

101. …dat de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed 
 samenwerken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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LICHTE OPVOEDINGSPROBLEMEN 
 
Er volgen nu specifieke vragen rondom het thema opvoedingsproblemen 
 
102. Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar uw eigen mening) te maken gehad met lichte opvoedingsproblemen? (lichte 
 opvoedingsproblemen wil zeggen: problemen die besproken kunnen worden bij de schoolarts en waarvoor niet is 
 doorverwezen)? 

❑ Nee (vraag 103 en 104 overslaan) 
❑ Ja 

 
103. Heeft de jeugdarts of iemand uit zijn/haar team in de afgelopen 12 maanden zelf de hulpverlening opgepakt? 

❑ Nee 
❑ Ja (vraag 104 overslaan) 

 
104. Was u tevreden met deze hulpverlening? 

❑ Nee 
❑ Een beetje 
❑ Ja 

 
Tot slot nog een aantal vragen over uzelf en uw kind. 
 
105. Hoe zou u over het algemeen uw lichamelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 
106. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 

107. Wat is momenteel uw leeftijd? 

❑ jonger dan 18 jaar 
❑ 18 t/m 24 jaar 
❑ 25 t/m 34 jaar 
❑ 35 t/m 44 jaar 
❑ 45 t/m 54 jaar 
❑ 55 t/m 64 jaar 
❑ 65 t/m 74 jaar 
❑ 75 jaar of ouder 

 
108. Bent u een man of een vrouw? 

❑ Man 
❑ Vrouw 
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109. Is uw kind waarmee u naar de jeugdarts bent geweest een jongen of een meisje? 
❑ Jongen 
❑ Meisje 
 

110. Hoeveel kinderen heeft u? 
❑ 1 kind 
❑ 2 kinderen 
❑ 3 kinderen 
❑ 4 kinderen 
❑ 5 of meer kinderen 

 
111. Hoe oud is uw kind/zijn uw kinderen? (Als u meerdere kinderen heeft, zijn er meerdere antwoorden mogelijk). 

❑ Tussen de 0 en 14 maanden 
❑ Tussen de 15 maanden en de 4 jaar 
❑ Tussen de 4 jaar en de 12 jaar 
❑ Ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar 
❑ Ouder dan 18 jaar 

 
112. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) 

❑ Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 
❑ Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
❑ Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
❑ Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
❑ Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 
❑ Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
❑ Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 
❑ Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
❑ Anders, namelijk: .........................................................................................................................................................   

 
113. Wat is het geboorteland van het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen? 

❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  

 

114. Wat is het geboorteland van uzelf? 
❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  
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115. Wat is het geboorteland van de andere ouder van het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen?  
❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  

 
116. Welke taal spreekt u thuis meestal? 

❑ Nederlands 
❑ Fries  
❑ Nederlands dialect 
❑ Anders, namelijk: ...................................................................................................................................................  

 
 
117. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 
 

    

 
118. Deze vragenlijst is nog in ontwikkeling. Als u in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of kwaliteitsaspecten heeft 
 gemist kunt u dat hieronder aangeven. Ook als u op- of aanmerkingen heeft over de vragenlijst of tips ter verbetering, 
 kunt u dit in onderstaande ruimte aangeven. 
 
119. Als u een ding zou kunnen veranderen aan het gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente, wat zou dat dan 
 zijn? 
 
120. Heeft iemand u geholpen bij het invullen van deze vragenlijst? 

❑ Nee (vraag 121 overslaan) 
❑ Ja 

 
121. Hoe heeft die persoon u geholpen? Klik alles aan wat van toepassing is. 

❑ Heeft de vragen voorgelezen 
❑ Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
❑ Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
❑ Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
❑ Heeft met mij nagedacht over de antwoorden 
❑ Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: ..........................................................................................................  

 
EINDE – 

 
HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
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Bijlage 7 PGO2-vragenlijst  
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE 

 

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek door de 
jeugdverpleegkundige bij uw kind. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Het eerste 
deel van de vragenlijst moet worden ingevuld door één van de ouders/verzorgers. Het laatste gedeelte gaat over het 
gezondheidsonderzoek zelf, waarbij u als ouder/verzorger niet aanwezig hoefde te zijn. Dit gedeelte kunt u samen 
met uw kind invullen.  

 

Uw deelname en de deelname van uw kind is vrijwillig, u en uw kind kunnen er ook voor kiezen om de vragenlijst 
niet in te vullen. 

 

Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Leon de Haas, telefoonnummer 030- 27 39 344. Dit nummer is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 11.00-15.00 uur. Ook kunt u een email sturen naar Leon: 
L.Haas@Actiz.nl.

 

 

 
INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
Graag alle vragen beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te klikken, bijvoorbeeld: 
 
Bent u een man of een vrouw? 

 Man 
❑ Vrouw 
 
Hebt u alle vragen van een pagina ingevuld klikt u dan op VERDER. U kunt ook terug naar de vorige pagina door op TERUG te 
klikken. Aan het eind van de vragenlijst wordt u verzocht om op OPSLAAN te klikken en uw gegevens definitief op te slaan. 
 
Bent u nog niet aan het einde van de vragenlijst en kunt u op het moment niet verder gaan met het invullen, hoeft u alleen de pagina 
te sluiten. Alle ingevulde vragen van de voorafgaande pagina's worden bewaard. Als u op een andere moment opnieuw met uw code 
inlogt hoeft u dus NIET alle vragen opnieuw in te vullen.  
 

  



1. Heeft uw kind dit schooljaar (2007-2008) een bezoek gebracht aan de jeugdverpleegkundige voor een preventief 
 gezondheidsonderzoek? Indien dit klopt, kiest u het antwoord JA en klikt u op VERDER om de vragenlijst in te vullen. 
 Als dit niet zo is, dan kiest u het antwoord NEE en klikt u op VERDER. U komt automatisch op de eindpagina van deze 
 vragenlijst terecht. Hierna hoeft u alleen op OPSLAAN te klikken om het programma te beëindigen. We willen u 
 bedanken voor de moeite! 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over de uitnodiging voor en informatie over het gezondheidsonderzoek. 
 
2. Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
3. Was het duidelijk waar uw kind voor het gezondheidsonderzoek verwacht werd? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
4. Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat uw kind was uitgenodigd bij een jeugdverpleegkundige? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
5. Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u en uw kind ervan konden verwachten? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over het maken van afspraken. 
 
6. Kwam het tijdstip waarop uw kind voor het gezondheidsonderzoek werd verwacht uit? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Er was geen tijdstip afgesproken 

 
7. Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek eventueel zou kunnen verzetten? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
8. Heeft u de afspraak voor het gezondheidsonderzoek verzet? 

❑ Nee (vraag 9 en 10 overslaan) 
❑ Ja 

 
9. Is bij het verzetten van de afspraak voor het gezondheidsonderzoek rekening gehouden met uw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
10. In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te verzetten? 
 ❑ Een groot probleem 
 ❑ Een klein probleem 
 ❑ Geen probleem 
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De volgende vragen gaan over de vragenlijst(en) die u voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek in moest vullen. 
 
11. Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Weet niet, ik heb de vragenlijst(en) niet ingevuld (vraag 12 tot en met 14 overslaan) 

 
12. Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed? 
 ❑ Nee 
 ❑ Ja 
 
13. In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden? 
 ❑ Een groot probleem 
 ❑ Een klein probleem 
 ❑ Geen probleem 
 
14. Vond u het invullen van de vragenlijst(en) een goede voorbereiding op het gezondheidsonderzoek? 
 ❑ Nee 
 ❑ Ja 
 
De volgende vraag gaat over de telefonische advieslijn.
 
15. In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 
 ❑ Een groot probleem 
 ❑ Een klein probleem 
 ❑ Geen probleem 
 ❑ Ik heb de advieslijn nog nooit gebeld 
 
De volgende vraag gaat over het aantal bezoeken. 
 
16. Na het consultatiebureau was dit het tweede gezondheidsonderzoek. Het volgende gezondheidsonderzoek vindt plaats in 
 klas 2 van de middelbare school. Wat vindt u van het aantal gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode? 
 ❑ Te veel 
 ❑ Precies goed 
 ❑ Te weinig 
 
De volgende vragen gaan over de dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg. 
 
17. Bent u voldoende geïnformeerd over de extra mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg kan bieden naast het 
 gezondheidsonderzoek? 
 ❑ Nee 
 ❑ Ja 
 
18. Heeft u behoefte aan een bredere dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg?  

❑ Nee (vraag 19 overslaan) 
❑ Ja  

 
19. Wat zou u graag nog meer opgenomen zien in dienstverlening door de jeugdgezondheidszorg? 
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De volgende vragen gaan over andere hulpverleners. 
 
20. Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen als daar aanleiding voor was? 
 ❑ Nee 
 ❑ Ja 
 ❑ Geen aanleiding voor 
 
21. Had u voor uw kind ook contacten met andere hulpverleners? 
 ❑ Nee (vraag 22 en 23 overslaan) 
 ❑ Ja 
 
22. Zo ja, welke? 

❑ Specialist 
❑ Jeugdafdeling RIAGG 
❑ (Kinder)fysiotherapeut 
❑ Huisarts 
❑ Diëtist 
❑ Orthopedagoog 
❑ Bureau Jeugdzorg 
❑ Anders, namelijk: .........................................................................................................................................................   

 
23. Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere hulpverleners goed samen? 

❑ Nooit 
❑ Soms 
❑ Meestal 
❑ Altijd 

 
Wat vindt u belangrijk als het gaat om het bezoek aan de jeugdverpleegkundige? 
 
Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt bij het bezoek aan de jeugdverpleegkundige. Het gaat om uw verwachtingen over dit 
bezoek. Wat vindt u belangrijk? Wilt u bij elk van de onderstaande zinnen het hokje aanklikken dat overeenkomt met uw mening; er 
zijn geen goede of foute antwoorden! U mag alle antwoordcategorieën gebruiken! 
 
DE UITNODIGING VOOR EN INFORMATIE OVER HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste belang 
24. …dat u de uitnodiging voor het 
 gezondheidsonderzoek op tijd ontvangt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

25. …dat u weet waar uw kind voor het 
 gezondheidsonderzoek verwacht wordt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

26. …dat u vóór het gezondheidsonderzoek weet dat 
 uw kind uitgenodigd is bij een 
 jeugdverpleegkundige? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

27. …dat u vóór het gezondheidsonderzoek weet wat 
 u en uw kind ervan kunnen verwachten? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 

  4 



AFSPRAKEN MAKEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
28. ... dat het tijdstip waarop uw kind voor het 

gezondheidsonderzoek wordt verwacht u 
uitkomt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

29. ... dat het duidelijk is hoe u de afspraak voor het 
gezondheidsonderzoek eventueel zou kunnen 
verzetten? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

30. ... bij het verzetten van de afspraak voor het 
gezondheidsonderzoek rekening gehouden 
wordt met uw wensen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

31. ... dat het verzetten van uw afspraak goed 
verloopt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE VRAGENLIJST(EN) DIE U VOORAFGAAND AAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK IN MOEST VULLEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
32. … dat de inhoud van de vragenlijst(en) goed is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
33. … dat de lengte van de vragenlijst(en) goed is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
34. … dat het geen probleem is om de vragen te 

beantwoorden? 
❑ ❑ ❑ ❑ 

35. … dat het invullen van de vragenlijst(en) een 
goede voorbereiding op het 
gezondheidsonderzoek is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
ADVIEZEN 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
36. … dat het geen probleem is om de advieslijn 

van de jeugdgezondheidszorg telefonisch te 
bereiken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DIENSTVERLENING DOOR DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
37. … dat u voldoende geïnformeerd bent over de 

extra mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg 
kan bieden naast het gezondheidsonderzoek? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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ANDERE HULPVERLENERS 
 
Hoe belangrijk vindt u het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
38. … dat u na het gezondheidsonderzoek goed 

doorverwezen wordt als daar aanleiding voor is? 
❑ ❑ ❑ ❑ 

39. … dat de jeugdgezondheidszorg en de andere 
hulpverleners goed samenwerken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
LICHTE OPVOEDINGSPROBLEMEN 
 
Er volgen nu specifieke vragen rondom het thema opvoedingsproblemen 
 
40. Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar uw eigen mening) te maken gehad met lichte opvoedingsproblemen? (lichte 

opvoedingsproblemen wil zeggen: problemen die besproken kunnen worden bij de jeugdverpleegkundige en waarvoor 
niet is doorverwezen)? 
❑ Nee (vraag 41 en 42 overslaan) 
❑ Ja 

 
41. Heeft de jeugdverpleegkundige of iemand uit zijn/haar team in de afgelopen 12 maanden zelf de hulpverlening opgepakt? 

❑ Nee (vraag 42 overslaan) 
❑ Ja 

 
42. Was u tevreden met deze hulpverlening? 

❑ Nee 
❑ Een beetje 
❑ Ja 

 
Er volgen nu specifieke vragen over uzelf en uw kind. 
 
43. Hoe zou u over het algemeen uw lichamelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 
44. Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 
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45. Wat is momenteel uw leeftijd? 
❑ 18 t/m 24 jaar 
❑ 25 t/m 34 jaar 
❑ 35 t/m 44 jaar 
❑ 45 t/m 54 jaar 
❑ 55 t/m 64 jaar 
❑ 65 t/m 74 jaar 
❑ 75 jaar of ouder 

 
46. Bent u een man of een vrouw? 

❑ Man 
❑ Vrouw 

 
47. Is uw kind dat de jeugdverpleegkundige heeft bezocht een jongen of een meisje? 

❑ Jongen 
❑ Meisje 

 
48. Hoeveel kinderen heeft u? 

❑ 1 kind 
❑ 2 kinderen 
❑ 3 kinderen 
❑ 4 kinderen 
❑ 5 of meer kinderen 

 
49. Hoe oud is uw kind/zijn uw kinderen? (Als u meerdere kinderen heeft, zijn er meerdere antwoorden mogelijk). 

❑ Tussen de 0 en 14 maanden 
❑ Tussen de 15 maanden en de 4 jaar 
❑ Tussen de 4 jaar en de 12 jaar 
❑ Ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar 
❑ Ouder dan 18 jaar 

 
50. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) 

❑ Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) 
❑ Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) 
❑ Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
❑ Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
❑ Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 
❑ Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
❑ Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) 
❑ Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
❑ Anders, namelijk:  ..........................................................................................................................................................  

 
51. Wat is het geboorteland van het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen? 

❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑Anders, namelijk:  ...........................................................................................................................................................  
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52. Wat is het geboorteland van uzelf? 
❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑Anders, namelijk:  ...........................................................................................................................................................  

 
53. Wat is het geboorteland van de andere ouder van het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen?  

❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑Anders, namelijk:  ...........................................................................................................................................................  

 
54. Welke taal spreekt u thuis meestal? 

❑ Nederlands 
❑ Fries  
❑ Nederlands dialect 
❑Anders, namelijk:  ............................................................................................................................................................  
 

55. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 

    

 
56. Deze vragenlijst is nog in ontwikkeling. Als u in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of kwaliteitsaspecten heeft gemist 
 kunt u dat hieronder aangeven. Ook als u op- of aanmerkingen heeft over de vragenlijst of tips ter verbetering, kunt u dit 
 in onderstaande ruimte aangeven. 
 
57. Als u een ding zou kunnen veranderen aan het gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige, wat zou dat dan 
 zijn? 
 
58. Heeft iemand u geholpen bij het invullen van dit deel van de vragenlijst? 

❑ Nee (vraag 59 overslaan) 
❑ Ja 

 
59. Hoe heeft die persoon u geholpen? Klik alles aan wat van toepassing is. 

❑ Heeft de vragen voorgelezen 
❑ Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
❑ Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
❑ Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
❑ Heeft met mij nagedacht over de antwoorden 
❑ Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: ............................................................................................................  
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60. Is uw kind alleen naar het gezondheidsonderzoek gegaan of bent u met uw kind mee gegaan? 
❑ Mijn kind is alleen gegaan  
❑ Ik ben met mijn kind meegegaan  

 
WE WILLEN U VRAGEN OF U DE REST VAN DE VRAGENLIJST DOOR UW KIND WILT LATEN INVULLEN. 
UITERAARD MAG U UW KIND HIERBIJ HELPEN. HET ZIJN KORTE VRAGEN DIE OVER HET 
GEZONDHEIDSONDERZOEK ZELF EN DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE GAAN 
 
De volgende vragen gaan over de wachttijd en het plaats van het gezondheidsonderzoek. 
 
61. Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Er was geen tijd afgesproken 

 
62. Waar heeft het onderzoek plaats gevonden? 

❑ Op de eigen school 
❑ In een gebouw van de GGD 
❑ Op het consultatiebureau 
❑ Ergens anders, namelijk: .................................................................................................................................................  

 
63. In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het onderzoek een probleem? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 

 
64. Was de wachtruimte naar jouw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Er was geen wachtruimte 

 
65. Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over adviezen die je mogelijk tijdens het schoolonderzoek hebt gekregen 
 
66. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies/adviezen gekregen? 

❑ Nee (vraag 67 overslaan) 
❑ Ja 

 
67. Had je wat aan deze adviezen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
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DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
 
Het gezondheidsonderzoek is gedaan door een jeugdverpleegkundige. De volgende vragen gaan over de jeugdverpleegkundige. 
 
 Nee Ja 
68. Behandelde de jeugdverpleegkundige je beleefd? ❑ ❑ 
69. Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? ❑ ❑ 
70. Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? ❑ ❑ 
71. Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou? ❑ ❑ 
72. Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? ❑ ❑ 
73. Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig? ❑ ❑ 
74. Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou? ❑ ❑ 
75. Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ 
76. Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? ❑ ❑ 
77. Mocht/Kon je vragen stellen aan de jeugdverpleegkundige? ❑ ❑ 
78. Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen? ❑ ❑ 
 
79. Geef hieronder een cijfer aan de jeugdverpleegkundige, waarbij 0 de slechtst mogelijke jeugdverpleegkundige en 10 de 
 best mogelijke jeugdverpleegkundige is. 

❑ 0 slechtst mogelijke jeugdverpleegkundige 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke jeugdverpleegkundige 

 
Wat vind jij belangrijk als het gaat om het bezoek aan de jeugdverpleegkundige? 
 
Wij willen graag weten wat jij belangrijk vindt bij het bezoek aan de jeugdverpleegkundige. Het gaat om jouw verwachtingen over 
dit bezoek. Wat vind jij belangrijk? Wil je bij elk van de onderstaande zinnen het hokje aanklikken dat overeenkomt met jouw 
mening; er zijn geen goede of foute antwoorden! Je mag alle antwoordcategorieën gebruiken! 
 
WACHTTIJD 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet belangrijk Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
80. … dat je binnen 15 minuten na de afgesproken 
 tijd geholpen wordt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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PLAATS VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste belang
81. … dat de afstand van jouw woonhuis naar de 
 plaats van het onderzoek geen probleem is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

82. … dat de wachtruimte naar jouw wensen is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
83. … dat de ruimte waar het gezondheidsonderzoek 
 plaats vond naar jouw wensen is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
ADVIEZEN 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het 

allergrootste belang 
84. … dat je wat aan het advies/de adviezen hebt die 
 je krijgt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
85. … dat de jeugdverpleegkundige je beleefd 
 behandeld? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

86. … dat de jeugdverpleegkundige aandachtig naar 
 je luistert? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

87. … dat de jeugdverpleegkundige je serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
88. … dat de jeugdverpleegkundige voldoende tijd 
 aan jou besteedt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

89. … dat je op je gemak gesteld wordt gesteld door 
 de jeugdverpleegkundige? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

90. … dat de jeugdverpleegkundige deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
91. … dat de jeugdverpleegkundige je ruimte geeft 
 om mee te denken over wat het beste is voor jou? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

92. … dat de jeugdverpleegkundige dingen op een 
 begrijpelijke manier uitlegt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

93. … dat de jeugdverpleegkundige op de hoogte is 
 van jouw voorgeschiedenis? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

94. … dat je van de jeugdverpleegkundige de ruimte 
 krijgt om vragen te stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

95. … dat de jeugdverpleegkundige een goed 
 antwoord geeft op je vragen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
96. Heeft iemand jou geholpen bij het invullen van deze vragenlijst? 

❑ Nee (vraag 97 overslaan) 
❑ Ja 
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97. Hoe heeft die persoon jou geholpen? Klik alles aan wat van toepassing is. 
❑ Heeft de vragen voorgelezen 
❑ Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
❑ Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
❑ Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
❑ Heeft met mij nagedacht over de antwoorden 
❑ Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: ............................................................................................................  
 

      EINDE  
 
 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
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Bijlage 8 PGO3-vragenlijst  
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTIE 

 

Deze vragenlijst gaat over jouw ervaringen met het zogenaamde preventieve gezondheidsonderzoek (dat is het 
onderzoek door de jeugdarts & assistente of jeugdverpleegkundige). Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 15 tot 20 minuten. Je hoeft de vragenlijst alleen maar in te vullen als je dat zelf wilt. Wanneer je de 
vragenlijst helemaal hebt ingevuld, maak je kans op een IPod! 

 

Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt. 

 

Heb je nog vragen, dan kun je bellen met Leon de Haas, telefoonnummer 030- 27 39 344. Dit nummer is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 11.00-15.00 uur. Ook kun je een email sturen naar Leon: 
L.Haas@Actiz.nl.

 

 

 
INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
Graag alle vragen beantwoorden door het vakje van jouw keuze aan te klikken, bijvoorbeeld: 
 
Ben je een jongen of een meisje? 

 Jongen 
❑ Meisje 

 

  



1. Ben jij dit schooljaar (2007-2008) bij de jeugdarts & assistente of jeugdverpleegkundige geweest? Indien dit klopt kies je 
 het antwoord JA en klik je op VERDER om de vragenlijst in te vullen. Als dit niet zo is, kies je het antwoord NEE en klik 
 je op VERDER. Je komt automatisch op de eindpagina van deze vragenlijst terecht. Hierna hoeft je alleen op OPSLAAN 
 te klikken om het programma te beeindigen. We willen je bedanken voor de moeite.  

❑ Nee  
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over de uitnodiging voor en informatie over het gezondheidsonderzoek. 
 
2.  Had je de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd ontvangen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
3. Was het duidelijk waar je voor het gezondheidsonderzoek moest zijn? 

❑ Nee  
❑ Ja 

 
4. Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat je ervan kon verwachten? 

❑ Nee  
❑ Ja 

 
De volgende vraag gaan over het tijdstip van het gezondheidsonderzoek 
 
5. Was er een precies tijdstip afgesproken waarop je voor het gezondheidsonderzoek werd verwacht? 

❑ Nee (vraag 6 en 7 overslaan) 
❑ Ja 

 
6. Kwam het tijdstip van het gezondheidsonderzoek je uit? 

❑ Nee  
❑ Ja 

 
7. Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen? 

❑ Nee  
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over de plaats van het gezondheidsonderzoek 
 
8. Waar heeft het onderzoek plaats gevonden? 

❑ Op de eigen school 
❑ In een gebouw van de GGD 
❑ Op het consultatiebureau 
❑ Ergens anders, namelijk: .................................................................................................................................................  
 

9. In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de plaats van het onderzoek een probleem? 
❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 
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10. Was de wachtruimte naar jouw wensen? 
❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Er was geen wachtruimte 

 
11. Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond naar jouw wensen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
De volgende vragen gaan over de vragenlijst die je voor het gezondheidsonderzoek in moest vullen 
 
12. Vond je de inhoud van de vragenlijst goed? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Weet niet, ik heb de vragenlijst niet ingevuld (vraag 13 tot en met 17 overslaan) 

 
13. Vond je de lengte van de vragenlijst goed? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
14. In hoeverre was het een probleem om de vragen te beantwoorden? 

❑ Een groot probleem 
❑ Een klein probleem 
❑ Geen probleem 

 
15. Vond je het invullen van de vragenlijst een goede voorbereiding op het gezondheidsonderzoek? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
16. Miste je nog onderwerpen in de vragenlijst? 

❑ Nee (vraag 17 overslaan) 
❑ Ja 

 
17. Welke onderwerpen miste je in de vragenlijst? 
 
18. Welke opleiding volg je nu? 

❑ VMBO (vragen over jeugdverpleegkundige overslaan, d.w.z. de vragen 49 t/m 63) 

❑ HAVO (vragen over jeugdarts & assistente overslaan, d.w.z. de vragen 19 t/m 48) 

❑ VWO (vragen over jeugdarts & assistente overslaan, d.w.z. de vragen 19 t/m 48) 

 
De volgende vragen gaan over de jeugdarts 
 
19. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een jeugdarts? 

❑ Nee (vraag 20 tot en met 33 overslaan) 
❑ Ja 
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Vragen over de jeugdarts 
 
 Nee Ja 
20. Was de jeugdarts beleefd tegen je? ❑ ❑ 
21. Luisterde de jeugdarts aandachtig naar je? ❑ ❑ 
22. Nam de jeugdarts je serieus? ❑ ❑ 
23. Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan jou? ❑ ❑ 
24. Voelde je je op je gemak bij de jeugdarts? ❑ ❑ 
25. Vond je de jeugdarts deskundig? ❑ ❑ 
26. Gaf de jeugdarts je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou? ❑ ❑ 
27. Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ 
28. Was de jeugdarts op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? ❑ ❑ 
29. Kreeg je van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? ❑ ❑ 
30. Gaf de jeugdarts een goed antwoord op je vragen? ❑ ❑ 
31. Kon je met de jeugdarts praten over zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek niet naar wens 
 verliepen? 

❑ ❑ 

32. Vertrouwde je erop dat de jeugdarts persoonlijke informatie niet zou doorvertellen? ❑ ❑ 
 
33. Geef hieronder een cijfer aan de jeugdarts, waarbij 0 de slechtst mogelijke jeugdarts en 10 de best mogelijke jeugdarts is. 

❑ 0 slechtst mogelijke jeugdarts 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke jeugdarts 

 
De volgende vragen gaan over de assistente 
 
34. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een assistente? 

❑ Nee (vraag 35 tot en met 48 overslaan) 
❑ Ja 
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Vragen over de assistente 
 
 Nee Ja Niet van 

toepassing 
35. Was de assistente beleefd tegen je? ❑ ❑ ❑ 
36. Luisterde de assistente aandachtig naar je? ❑ ❑ ❑ 
37. Nam de assistente je serieus? ❑ ❑ ❑ 
38. Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou? ❑ ❑ ❑ 
39. Voelde je je op je gemak bij de assistente? ❑ ❑ ❑ 
40. Vond je de assistente deskundig? ❑ ❑ ❑ 
41. Gaf de assistente je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou? ❑ ❑ ❑ 
42. Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ ❑ 
43. Was de assistente op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? ❑ ❑ ❑ 
44. Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen? ❑ ❑ ❑ 
45. Gaf de assistente een goed antwoord op je vragen? ❑ ❑ ❑ 
46. Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek niet 
 naar wens verliepen? 

❑ ❑ ❑ 

47. Vertrouwde je erop dat de assistente persoonlijke informatie niet zou doorvertellen? ❑ ❑ ❑ 
 
48. Geef hieronder een cijfer aan de assistente, waarbij 0 de slechtst mogelijke assistente en 10 de best mogelijke assistente is. 

❑ 0 slechtst mogelijke assistente 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke assistente 

 
De volgende vragen gaan over de jeugdverpleegkundige 
 
49. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek contact gehad met een jeugdverpleegkundige? 

❑ Nee (vraag 50 tot en met 63 overslaan) 
❑ Ja 
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Vragen over de jeugdverpleegkundige 
 
 Nee Ja 
50. Was de jeugdverpleegkundige beleefd tegen je? ❑ ❑ 
51. Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? ❑ ❑ 
52. Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? ❑ ❑ 
53. Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou? ❑ ❑ 
54. Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? ❑ ❑ 
55. Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig? ❑ ❑ 
56. Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken over wat het beste is voor jou? ❑ ❑ 
57. Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke manier uit? ❑ ❑ 
58. Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw voorgeschiedenis? ❑ ❑ 
59. Kreeg je van de jeugdverpleegkundige de ruimte om vragen te stellen? ❑ ❑ 
60. Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je vragen? ❑ ❑ 
61. Kon je met de jeugdverpleegkundige praten over zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek niet 
 naar wens verliepen? 

❑ ❑ 

62. Vertrouwde je erop dat de jeugdverpleegkundige persoonlijke informatie niet zou doorvertellen? ❑ ❑ 
 
63. Geef hieronder een cijfer aan de jeugdverpleegkundige, waarbij 0 de slechtst mogelijke jeugdverpleegkundige en 10 de 
 best mogelijke jeugdverpleegkundige is. 

❑ 0 slechtst mogelijke jeugdverpleegkundige 
❑ 1 
❑ 2 
❑ 3 
❑ 4 
❑ 5 
❑ 6 
❑ 7 
❑ 8 
❑ 9 
❑ 10 best mogelijke jeugdverpleegkundige 

 
De volgende vragen gaan over lichamelijke en psychosociale ontwikkeling 
 
64. Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je lichamelijke ontwikkeling? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
65. Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan hoe jij in je vel zit/hoe jij je voelt? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
66. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over roken? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
67. Als je rookte, ben je dan na het gezondheidsonderzoek gestopt met roken of ben je minder gaan roken? 

❑ Ik rookte niet (vraag 68 overslaan) 
❑ Ik ben gestopt met roken 
❑ Ik ben minder gaan roken 
❑ Nee, ik ben niet gestopt met roken en ben ook niet minder gaan roken (vraag 68 overslaan) 
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68. Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek over roken hebt gekregen je bij het stoppen 
 of minderen geholpen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen advies of voorlichting over roken gekregen 

 
69. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over alcoholgebruik? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
70. Als je alcohol dronk, ben je na het gezondheidsonderzoek gestopt met drinken of ben je minder gaan drinken? 

❑ Ik gebruikte geen alcohol (vraag 71 overslaan) 
❑ Ik ben gestopt met drinken 
❑ Ik ben minder gaan drinken 
❑ Nee, ik ben niet gestopt met drinken en ben ook niet minder gaan drinken (vraag 71 overslaan) 

 
71. Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek over alcoholgebruik hebt gekregen je 
 geholpen bij het stoppen of minderen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen advies of voorlichting over alcohol gekregen 

 
72. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over het gebruik van drugs? 

❑ Nee  
❑ Ja 

 
73. Als je drugs gebruikte, ben je na het gezondheidsonderzoek gestopt met drugs gebruiken of ben je minder gaan 
 gebruiken? 

❑ Ik gebruikte geen drugs (vraag 74 overslaan) 
❑ Ik ben gestopt met gebruiken 
❑ Ik ben minder gaan gebruiken 
❑ Nee, ik ben niet gestopt met gebruiken en ben ook niet minder gaan gebruiken (vraag 74 overslaan) 

 
74. Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek over drugs hebt gekregen je bij het stoppen 
 of minderen geholpen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen advies of voorlichting over drugs gekregen 

 
75. Deed je aan een sport of aan lichamelijke beweging in de periode dat het gezondheidsonderzoek plaats vond? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
76. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over sporten of lichamelijke beweging? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
77. Ben je na het gezondheidsonderzoek gestopt meer gaan sporten of meer aan lichamelijke beweging gaan doen? 

❑ Ik ben meer gaan sporten/meer aan lichamelijke beweging gaan doen 
❑ Nee, ik ben niet meer gaan sporten/meer aan lichamelijke beweging gaan doen (vraag 78 overslaan) 
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78. Heeft het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek over sport en lichamelijke beweging hebt 
 gekregen je hierbij geholpen? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek geen advies of voorlichting over sporten of lichamelijke beweging gekregen 

 
79. Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je gedrag in het algemeen? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
80. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over je gedrag in het algemeen? 

❑ Nee (vraag 81 overslaan) 
❑ Ja 

 
81. Heb je naar aanleiding van het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek over je gedrag in het 
 algemeen hebt gekregen, je gedrag aangepast? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
Onderstaande vragen gaan over eetgedrag 
 
82. Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende aandacht besteed aan je eetgedrag? 

❑ Nee 
❑ Ja 

 
83. Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of voorlichting gekregen over je eetgedrag? 

❑ Nee (vraag 84 overslaan) 
❑ Ja 
 

84. Heb je naar aanleiding van het advies dat/de voorlichting die je tijdens het gezondheidsonderzoek over je eetgedrag hebt 
 gekregen, je eetgedrag aangepast? 

❑Nee 
❑Ja 

 
85. Werd je na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen naar een hulpverlener als daar aanleiding voor was? 

❑ Nee 
❑ Ja 
❑ Geen aanleiding voor 

 
86. Heb jij contacten met hulpverleners? 

❑ Nee (vraag 87 overslaan) 
❑ Ja 

 
87. Zo ja, welke? 

❑ Specialist 
❑ Jeugdafdeling RIAGG 
❑ (Kinder)fysiotherapeut 
❑ Huisarts 
❑ Diëtist 
❑ Orthopedagoog 
❑ Bureau Jeugdzorg 
❑ Anders, namelijk:  ..........................................................................................................................................................  
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De volgende vragen gaan over het gezondheidsonderzoek in het algemeen 
 
88. Geef hieronder een cijfer aan het gezondheidsonderzoek, waarbij 0 het slechtst mogelijke en 10 het best mogelijke 
 gezondheidsonderzoek is. 

❑0 slechtst mogelijke gezondheidsonderzoek 
❑1 
❑2 
❑3 
❑4 
❑5 
❑6 
❑7 
❑8 
❑9 
❑10 best mogelijke gezondheidsonderzoek 

 
Wat vind je belangrijk als het gaat om het preventieve gezondheidsonderzoek? 
 
Wij willen graag weten wat je belangrijk vindt bij het preventieve gezondheidsonderzoek. Wil je bij elk van de onderstaande zinnen 
het hokje aanklikken dat overeenkomt met jouw mening; er zijn geen goede of foute antwoorden! Je mag alle antwoordcategorieën 
gebruiken! 
 
DE UITNODIGING VOOR EN INFORMATIE OVER HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
89. ... dat je de uitnodiging voor het 
 gezondheidsonderzoek op tijd ontvangt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

90. ... dat het duidelijk is waar je voor het 
 gezondheidsonderzoek verwacht wordt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

91. … dat het vóór het gezondheidsonderzoek 
 duidelijk is wat je ervan kunt verwachten? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
TIJDSTIP EN WACHTTIJD 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
92. ... dat het tijdstip waarop je voor het 
 gezondheidsonderzoek wordt verwacht je 
 uitkomt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

93. … dat je binnen 15 minuten na de afgesproken 
 tijd geholpen wordt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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PLAATS VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
94. … dat de afstand van jouw woonhuis naar de 
 plaats van het onderzoek geen probleem is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

95. … dat de wachtruimte naar jouw wensen is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
96. … dat de ruimte waar het gezondheidsonderzoek 
 plaats vindt naar jouw wensen is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE VRAGENLIJST(EN) DIE JE VOORAFGAAND AAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK IN MOEST VULLEN 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
97. … dat de inhoud van de vragenlijst(en) goed is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
98. … dat de lengte van de vragenlijst(en) goed is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
99. … dat het geen probleem is om de vragen te 
 beantwoorden? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

100. … dat het invullen van de vragenlijst(en) een 
 goede voorbereiding op het 
 gezondheidsonderzoek is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
101. Voor het verdere verloop van de enquête is het belangrijk om nogmaals aan te geven welke opleiding je nu volgt.   

VMBO (vragen over jeugdverpleegkundige overslaan, d.w.z. de vragen 128 t/m 140) 

HAVO (vragen over jeugdarts & assistente overslaan, d.w.z. de vragen 102 t/m 127) 

VWO (vragen over jeugdarts & assistente overslaan, d.w.z. de vragen 102 t/m 127) 

 
DE JEUGDARTS 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
102. … dat de jeugdarts beleefd naar je is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
103. … dat de jeugdarts aandachtig naar je 
 luistert? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

104. … dat de jeugdarts je serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
105. … dat de jeugdarts voldoende tijd aan jou 
 besteedt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

106. … dat je op je gemak gesteld wordt 
 gesteld door de jeugdarts? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

107. … dat de jeugdarts deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
108. … dat de jeugdarts je ruimte geeft om mee te 
 denken over wat het beste is voor jou? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

109. … dat de jeugdarts dingen op een 
 begrijpelijke manier uitlegt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

110. … dat de jeugdarts op de hoogte is van 
 jouw voorgeschiedenis? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

111. … dat je van de jeugdarts de ruimte 
 krijgt om vragen te stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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 Niet 
belangrijk 

Eigenlijk wel 
belangrijk 

Belangrijk Van het allergrootste 
belang 

112. … dat de jeugdarts een goed antwoord 
 geeft op je vragen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

113. ... dat je met de jeugdarts kunt praten over 
 zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek 
 niet naar wens verliepen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

114. … dat je erop kunt vertrouwen dat de 
 jeugdarts persoonlijke informatie niet 
 doorvertelt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
DE ASSISTENTE 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet  

elangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
115. … dat de assistente beleefd naar je is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
116. … dat de assistente aandachtig naar je 
 luistert? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

117. … dat de assistente je serieus neemt? ❑ ❑ ❑ ❑ 
118. … dat de assistente voldoende tijd aan jou 
 besteedt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

119. … dat je op je gemak gesteld wordt 
 gesteld door de assistente? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

120. … dat de assistente deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
121. … dat de assistente je ruimte geeft om mee te 
 denken over wat het beste is voor jou? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

122. … dat de assistente dingen op een 
 begrijpelijke manier uitlegt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

123. … dat de assistente op de hoogte is van jouw 
 voorgeschiedenis? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

124. … dat je van de assistente de ruimte krijgt om 
 vragen te stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

125. … dat de assistente een goed antwoord geeft op 
 je vragen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

126. ... dat je met de assistente kunt praten over 
 zaken die tijdens het gezondheidsonderzoek niet 
 naar wens verliepen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

127. … dat je erop kunt vertrouwen dat de 
 assistente persoonlijke informatie niet 
 doorvertelt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 
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DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE  
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
128. … dat de jeugdverpleegkundige beleefd naar je 
 is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

129. … dat de jeugdverpleegkundige aandachtig 
 naar je luistert? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

130. … dat de jeugdverpleegkundige je serieus 
 neemt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

131. … dat de jeugdverpleegkundige voldoende tijd 
 aan jou besteedt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

132. … dat je op je gemak gesteld wordt gesteld 
 door de jeugdverpleegkundige? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

133. … dat de jeugdverpleegkundige deskundig is? ❑ ❑ ❑ ❑ 
134. … dat de jeugdverpleegkundige je ruimte geeft 
 om mee te denken over wat het beste is voor 
 jou? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

135. … dat de jeugdverpleegkundige dingen op een 
 begrijpelijke manier uitlegt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

136. … dat de jeugdverpleegkundige op de hoogte is 
 van jouw voorgeschiedenis? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

137. … dat je van de jeugdverpleegkundige de 
 ruimte krijgt om vragen te stellen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

138. … dat de jeugdverpleegkundige een goed 
 antwoord geeft op je vragen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

139. ... dat je met de jeugdverpleegkundige kunt 
 praten over zaken die tijdens het 
 gezondheidsonderzoek niet naar wens 
 verliepen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

140. … dat je erop kunt vertrouwen dat de 
 jeugdverpleegkundige persoonlijke informatie 
 niet doorvertelt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
141. ... dat tijdens het gezondheidsonderzoek 
 voldoende aandacht wordt besteed aan je 
 lichamelijke ontwikkeling? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

142. … dat tijdens het gezondheidsonderzoek 
 voldoende aandacht wordt besteed aan hoe jij in 
 je vel zit/hoe jij je voelt? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

143. … dat je tijdens het gezondheidsonderzoek 
 advies of voorlichting krijgt over roken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

144. … dat je tijdens het gezondheidsonderzoek 
 advies of voorlichting krijgt over alcohol 
 drinken? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

  12



 Niet 
belangrijk 

Eigenlijk wel 
belangrijk 

Belangrijk Van het allergrootste 
belang 

145. … dat je tijdens het gezondheidsonderzoek  advies 
of voorlichting krijgt over drugs? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

146. … dat je tijdens het gezondheidsonderzoek  advies 
of voorlichting krijgt over sport of  lichamelijke 
beweging? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

147. … dat je tijdens het gezondheidsonderzoek  advies 
of voorlichting krijgt over je gedrag in  het algemeen? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

148. … dat je tijdens het gezondheidsonderzoek  advies 
of voorlichting krijgt over je eetgedrag? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
ANDERE HULPVERLENERS 
 
Hoe belangrijk vind je het ... 
 Niet 

belangrijk 
Eigenlijk wel 

belangrijk 
Belangrijk Van het allergrootste 

belang 
149. … dat je na het gezondheidsonderzoek goed 
 doorverwezen wordt als daar aanleiding voor 
 is? 

❑ ❑ ❑ ❑ 

 
VRAGEN OVER JEZELF 
 
Tot slot nog een aantal vragen over jezelf. 
 
150. Hoe zou je over het algemeen je lichamelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 
151. Hoe zou je over het algemeen je geestelijke gezondheid noemen? 

❑ Uitstekend 
❑ Zeer goed 
❑ Goed 
❑ Matig 
❑ Slecht 

 
152. Hoe oud ben je? 

❑ Jonger dan 12 jaar 
❑ 12 jaar 
❑ 13 jaar 
❑ 14 jaar 
❑ 15 jaar 
❑ ouder dan 15 jaar 
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153. Ben je een jongen of een meisje? 
❑ Jongen 
❑ Meisje 

 
154. In welk land ben je geboren? 

❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk:  ...........................................................................................................................................................  

 

155. In welk land is je moeder geboren? 
❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk:  ...........................................................................................................................................................  

 
156. In welk land is je vader geboren? 

❑ Nederland 
❑ Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
❑ Suriname 
❑ Marokko 
❑ Turkije 
❑ Duitsland 
❑ Nederlandse Antillen 
❑ Aruba 
❑ Anders, namelijk:  ...........................................................................................................................................................  

 
157. Welke taal spreek je thuis meestal? 

❑ Nederlands 
❑ Fries  
❑ Nederlands dialect 
❑ Anders, namelijk:  ..........................................................................................................................................................  

 
158. Wat zijn de vier cijfers van jouw postcode? 
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159. Deze vragenlijst is nog in ontwikkeling. Als je in deze vragenlijst bepaalde onderwerpen of kwaliteitsaspecten hebt 
 gemist kun je dat hieronder aangeven. Ook als je op- of aanmerkingen hebt over de vragenlijst of tips ter verbetering, 
 kun je dit in onderstaande ruimte aangeven. 
 
160. Als je een ding zou kunnen veranderen aan het gezondheidsonderzoek, wat zou dat dan zijn? 
 
161. Heeft iemand jouw geholpen bij het invullen van deze vragenlijst? 

❑ Nee (vraag 162 overslaan) 
❑ Ja 

 
162. Hoe heeft die persoon jou geholpen? Klik alles aan wat van toepassing is. 

❑ Heeft de vragen voorgelezen 
❑ Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
❑ Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
❑ Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
❑ Heeft met mij nagedacht over de antwoorden 
❑ Heeft op een andere manier geholpen, namelijk: ............................................................................................................  

 
HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST! 

 
Wil je kans maken op een IPod?  

❑ Ja 
❑ Nee (Einde) 

 
Je hebt aangegeven dat je wel kans wilt maken op een IPod. Vul hieronder je gegevens in, dan weten we je te vinden als jij een IPod 
hebt gewonnen! Natuurlijk worden jouw contactgegevens los van de vragenlijst opgeslagen, zodat we niet weten wie welke 
antwoorden heeft gegeven! 
 
Naam:   .................................................................................................................................................................  

Adres: ..................................................................................................................................................................   

Woonplaats:  .................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer(s):  .................................................................................................................................................................  

Emailadres:   .................................................................................................................................................................  
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Bijlage 9  Steekproeventrekking 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving van de vier doelgroepen: 
 
CB 
Deze doelgroep betreft ouders van kinderen die in de periode 1 september 2007 tot en met 
30 november 2007 met hun kind dat in deze perioden tussen de 0 jaar en de 3 jaar & 9 
maanden was het consultatiebureau hebben bezocht. 
 
PGO 1 
Deze doelgroep betreft ouders van kinderen van 5 jaar/ouders van kinderen uit groep 2 
die tussen het begin van het schooljaar 2007/2008 en 30 november 2007 bij de jeugdarts 
en assistente zijn geweest voor een preventief gezondheidsonderzoek. 
 
PGO 2 
Deze doelgroep betreft ouders van kinderen van 11 jaar/ouders van kinderen uit groep 7 
die tussen het begin van het schooljaar 2007/2008 en 30 november 2007 bij de 
jeugdverpleegkundige zijn geweest voor een preventief gezondheidsonderzoek. 
 
PGO 3 
Deze doelgroep betreft kinderen van 13/14 jaar/kinderen uit klas 2 van de middelbare 
school die tussen het begin van het schooljaar 2007/2008 en 30 november 2007 bij de 
schoolarts/jeugdverpleegkundige zijn geweest voor een preventief gezondheidsonderzoek 
 
Stappen voor steekproeftrekking 
 
Stap 1: Populatiebestand (door de instelling) 
Kijk bij omschrijving van de doelgroep wie er bij de populatie horen waaruit de 
steekproef moet worden getrokken. Maak een populatiebestand met alle cliënten waaruit 
de steekproef getrokken kan worden. 
 
Stap 2: Actualiteit (door de instelling) 
Ga vervolgens na of het bestand actueel is. Met andere woorden: controleer het bestand 
op uitgeschreven en nieuwe deelnemers, verhuizingen en overleden. 
 
Stap 3: Steekproeftrekking (door ABF) 
Belangrijk: geen enkele cliënt wordt bij voorbaat van deelname uitgesloten! 
- Deel het aantal cliënten in het bestand door 500. De uitkomst van deze berekening 
(afgerond naar beneden op een heel getal) noemen we X.  
- Vervolgens selecteert u iedere Xe cliënt  

  



Voorbeeld: Uw Excel-bestand bevat 1250 leerlingen, wij vragen u 500 leerlingen te 
selecteren voor de steekproef: 1250/500=2.5 Vervolgens selecteert u iedere 2e leerling, 
geteld van bovenaf de lijst.  
- Plaats de geselecteerde cliënten in een apart bestand en sla deze op onder de naam 
‘geselecteerd’ 
- Bewaar vervolgens het oorspronkelijke Excel-bestand, zónder de geselecteerde cliënten, 
onder de naam ‘niet geselecteerd’. 
 
Let op: door de afronding is het mogelijk dat u meer dan 500 deelnemers hebt 
geselecteerd. Dit is geen probleem. 
 
Stap 4: Koppelen van code aan de deelnemers (door ABF en de instelling) 
Aan iedere deelnemer in het bestand ‘geselecteerd’ dient op aanwijzing van ABF een 
code te worden toegekend. Deze code dient in een aparte kolom te worden genoteerd en 
het bestand met code dient te worden opgeslagen onder de namen ‘Geselecteerd met 
code’. 
 
Stap 5: (door de instelling) 
Aan de deelnemers in de bestanden ‘geselecteerd met code’ kan een brief worden 
gestuurd. In deze brief wordt de bij de deelnemer behorende inlogcode weergegeven. De 
deelnemer kan met deze code inloggen op internet om de vragenlijst in te vullen. De 
ingevulde vragenlijst wordt met de code van de deelnemer naar ABF doorgestuurd. 
 
Stap 6: bestanden voor het NIVEL (door ABF) 
Het NIVEL ontvangt graag anonieme bestanden zonder de naam en adresgegevens van de 
cliënten. Verwijder uit de bestanden ‘geselecteerd met code’, ‘niet geselecteerd’ de 
unieke code van de cliënt, de naam en de adresgegevens. Graag de andere gegevens laten 
staan! Ook de code die door ABF aan de deelnemer is toegekend laten staan. Sla de 
bestanden zonder unieke code van de cliënt, de naam en de adresgegevens op als 
‘geselecteerd anoniem’, ‘niet geselecteerd anoniem’. Stuur deze anonieme bestanden naar 
het NIVEL naar Margreet Reitsma, m.reitsma@nivel.nl. Het NIVEL gebruikt deze 
bestanden voor de non-respons analyses. 
 
Extra stap voor de CB 
 
Tussen stap 2 en stap 3: splitsing naar zuigelingen en peuters 
Omdat het belangrijk is dat in de steekproef evenveel zuigelingen als peuters 
vertegenwoordigd zijn, dient u het bestand te splitsen in twee bestanden, een bestand met 
zuigelingen en een bestand met peuters. 
Bij de zuigelingen horen diegenen die op of voor 30 november 2007 (en na 1 september 
2007) het contactmoment hebben gehad met 14 maanden. 
Bij de peuters horen diegenen die op of voor 30 november 2007 (en na 1 september 2007) 
het contactmoment hebben gehad voor ouder dan 14 maanden tot diegenen die in deze 
periode het contactmoment met 3 jaar en 9 maanden hebben gehad. 
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In ieder van deze twee bestanden sorteert u de deelnemers op volgorde van hun 
cliëntnummer of andere unieke nummer van laag naar hoog. Sla deze gesorteerde 
bestanden op onder de naam ‘zuigelingen’ en de naam ‘peuters’ 
 
Het is heel belangrijk dat deze stap goed is gegaan, dus controleer of het zuigelingen 
bestand cliënten bevat die in de periode 1 september 2007 tot en met 30 november 2007 
als zuigeling een bezoek aan het consultatiebureau hebben gebracht en controleer of het 
peuter bestand cliënten bevat die in de periode 1 september 2007 tot en met 30 november 
2007 als peuter een bezoek aan het consultatiebureau hebben gebracht. Controleer ook of 
de cliënten geordend staan op het cliëntnummer of ander uniek nummer van laag naar 
hoog. 
 
Uit elk van deze twee bestanden trekt u 250 deelnemers. 
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Bijlage 10 Verbeterscores CB vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde belangscores, de 
percentages patiënten die negatieve ervaring rapporteerden en de resulterende 
verbeterscores. De verbeterscores kwamen tot stand door de gemiddelde belangscore te 
vermenigvuldigen met het percentage negatieve ervaringen en dit getal te delen door 100. 
Verbeterscores kunnen variëren tussen 1 en 4. Hoe hoger de verbeterscore, hoe meer 
verbetering er mogelijk is volgens cliënten.  
 
    gemiddelde 

belangscore 
% negatieve 
ervaring 

verbeterscore

  Wachttijden       
2 Hoe vaak werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd 

geholpen wanneer u het consultatiebureau bezocht? 
3,07 22,54 0,69 

 
3 Hoe vaak werd u binnen 15 minuten geholpen wanneer u 

zonder afspraak het consultatiebureau bezocht (hierbij kunt 
u bijvoorbeeld denken aan een inloopspreekuur of 
weeguurtje)? 

2,14 19,51 
 

0,42 
 

 Afspraken maken, afzeggen en veranderen    
4 In hoeverre was het een probleem om afspraken met het 

consultatiebureau te maken, af te zeggen of te veranderen? 
3,10 14,39 

 
0,45 
 

5 Hoe vaak hielden de medewerkers van het 
consultatiebureau bij het maken van afspraken voldoende 
rekening met uw wensen en voorkeuren? 

3,07 7,71 
 

0,24 
 

6 In hoeverre was het een probleem om het 
consultatiebureau telefonisch te bereiken voor het maken, 
afzeggen of veranderen van afspraken? 

3,21 14,88 
 

0,48 
 

 De consultatiebureauruimte    
11 In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar het 

consultatiebureau een probleem? 
2,80 6,96 

 
0,19 
 

12 In hoeverre was de parkeergelegenheid bij het 
consultatiebureau een probleem? 

2,78 35,93 
 

1,00 
 

13 In hoeverre was het een probleem om het 
consultatiebureau met het openbaar vervoer te bereiken? 

2,09 34,68 
 

0,72 
 

14 In hoeverre was de toegankelijkheid van het 
consultatiebureau voor kinderwagens, wandelwagens en 
dergelijke een probleem? 

3,34 13,86 
 

0,46 
 

15 Hoe vaak was het consultatiebureau schoon? 3,66 2,49 
 

0,09 
 

16 Hoe vaak was de temperatuur op het consultatiebureau 
aangenaam? 

3,49 11,38 
 

0,40 
 

  



    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeterscore

17 Hoe vaak was de consultatiebureauruimte veilig voor uw 
kind? 

3,68 1,02 
 

0,04 
 

18 Hoe vaak was er voldoende speelgoed aanwezig in de 
wachtruimte van het consultatiebureau? 

2,87 4,19 
 

0,12 
 

19 Hoe vaak vond u dat men op het consultatiebureau 
zorgvuldig met uw privacy omging? 

3,55 6,25 
 

0,22 
 

 De telefonische advieslijn    
20 In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van het 

consultatiebureau telefonisch te bereiken? 
3,12 21,83 

 
0,68 
 

21 In het hoeverre was het een probleem om, indien nodig, 
een medewerker van uw eigen consultatiebureau aan de 
telefoon te krijgen voor advies? 

2,75 43,95 
 

1,21 
 

22 Hoe vaak gaven de medewerkers van de advieslijn u 
adviezen die strijdig waren met de adviezen van de 
medewerkers van uw consultatiebureau? 

3,25 13,62 
 

0,44 
 

 Vragen over de CB-arts    
24 Hoe vaak behandelde de CB-arts u beleefd? 3,18 2,52 

 
0,08 
 

25 Hoe vaak luisterde de CB-arts aandachtig naar u? 3,39 4,62 
 

0,16 
 

26 Hoe vaak nam de CB-arts u serieus? 3,51 3,99 
 

0,14 
 

27 Hoe vaak legde de CB-arts dingen op een begrijpelijke 
manier uit? 

3,32 3,53 
 

0,12 
 

28 Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 
CB-arts? 

3,27 8,19 
 

0,27 
 

29 Hoe vaak besteedde de CB-arts voldoende tijd aan het 
consult?  

3,29 4,04 
 

0,13 
 

30 Hoe vaak vond u de CB-arts deskundig?  3,70 8,97 
 

0,33 
 

31 Hoe vaak hield de CB-arts rekening met uw wensen en 
voorkeuren (bijvoorbeeld levensovertuiging, culturele 
achtergrond, voedingsgewoonten) voor de opvoeding van 
uw kind? 

3,07 4,50 
 

0,14 
 

32 Hoe vaak gaf de CB-arts u ruimte om mee te denken over 
wat het beste is voor uw kind?  

3,28 8,95 
 

0,29 
 

33 Hoe vaak hield de CB-arts bij de beoordeling van de 
ontwikkeling van uw kind er rekening mee dat ieder kind 
anders is?  

3,37 9,59 
 

0,32 
 

 34 Hoe vaak was de CB-arts op de hoogte van de 
voorgeschiedenis van uw kind? 

3,38 12,16 
 

0,41 
 

35 Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met 
zijn/haar eigen eerdere adviezen? 

3,33 13,11 
 

0,44 
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    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeterscore

36 Hoe vaak gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren met 
de adviezen van andere medewerkers van het 
consultatiebureau? 

3,28 13,61 
 

0,45 
 

37 Hoe vaak waren de adviezen van de CB-arts bruikbaar in 
uw thuissituatie? 

3,19 23,86 
 

0,78 
 

38 Hoe vaak kreeg u van de CB-arts de ruimte om vragen te 
stellen? 

3,33 3,85 
 

0,13 
 

39 Hoe vaak gaf de CB-arts een goed antwoord op uw 
vragen? 

3,36 9,11 
 

0,31 
 

40 Hoe vaak kon u met de CB-arts praten over zaken die niet 
naar wens verliepen? 

3,27 12,97 
 

0,42 
 

43 Wanneer er een vervangende CB-arts was, hoe vaak was u 
hier dan van tevoren van op de hoogte gebracht? 

2,57 85,74 
 

2,20 
 

44 Was de vervangende CB-arts op de hoogte van uw 
dossier? 

3,23 34,13 
 

1,10 
 

 Vragen over de verpleegkundige    
46 Hoe vaak behandelde de verpleegkundige u beleefd? 3,19 1,61 

 
0,05 
 

47 Hoe vaak luisterde de verpleegkundige aandachtig naar u? 3,36 2,58 
 

0,09 
 

48 Hoe vaak nam de verpleegkundige u serieus? 3,45 2,75 
 

0,09 
 

49 Hoe vaak legde de verpleegkundige dingen op een 
begrijpelijke manier uit? 

3,31 2,05 
 

0,07 
 

50 Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 
verpleegkundige? 

3,28 5,33 
 

0,17 
 

51 Hoe vaak besteedde de verpleegkundige voldoende tijd 
aan het consult?  

3,30 2,64 
 

0,09 
 

52 Hoe vaak vond u de verpleegkundige deskundig?  3,60 7,92 
 

0,29 
 

53 Hoe vaak hield de verpleegkundige rekening met uw 
wensen en voorkeuren (bijvoorbeeld levensovertuiging, 
culturele achtergrond, voedingsgewoonten) voor de 
opvoeding van uw kind? 

3,09 3,63 
 

0,11 
 

54 Hoe vaak gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te 
denken over wat het beste is voor uw kind?  

3,26 6,44 
 

0,21 
 

55 Hoe vaak hield de verpleegkundige bij de beoordeling van 
de ontwikkeling van uw kind er rekening mee dat ieder 
kind anders is?  

3,32 8,10 
 

0,27 
 

56 Hoe vaak was de verpleegkundige op de hoogte van de 
voorgeschiedenis van uw kind? 

3,36 8,78 
 

0,30 
 

57 Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig 
waren met zijn/haar eigen eerdere adviezen? 

3,30 14,69 
 

0,49 
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    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeterscore

58 Hoe vaak gaf de verpleegkundige adviezen die strijdig 
waren met de adviezen van andere medewerkers van het 
consultatiebureau? 

3,28 14,17 
 

0,46 
 

59 Hoe vaak waren de adviezen van de verpleegkundige 
bruikbaar in uw thuissituatie? 

3,17 18,72 
 

0,59 
 

60 Hoe vaak kreeg u van de verpleegkundige de ruimte om 
vragen te stellen? 

3,30 2,27 
 

0,07 
 

61 Hoe vaak gaf de verpleegkundige een goed antwoord op 
uw vragen? 

3,33 6,33 
 

0,21 
 

62 Hoe vaak kon u met de verpleegkundige praten over zaken 
die niet naar wens verliepen? 

3,23 8,34 
 

0,27 
 

65 Wanneer er een vervangende verpleegkundige was, hoe 
vaak was u hier dan van tevoren van op de hoogte 
gebracht? 

2,58 80,39 
 

2,07 
 

66 Was de vervangende verpleegkundige op de hoogte van 
uw dossier? 

3,23 28,62 
 

0,93 
 

 Vragen over de assistente    
68 Hoe vaak behandelde de assistente u beleefd? 3,16 3,90 

 
0,12 
 

69 Hoe vaak luisterde de assistente aandachtig naar u? 3,10 11,34 
 

0,35 
 

70 Hoe vaak nam de assistente u serieus? 3,21 6,00 
 

0,19 
 

71 Hoe vaak voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij de 
assistente? 

3,13 11,36 
 

0,36 
 

72 Hoe vaak vond u de assistente deskundig?  3,32 13,87 
 

0,46 
 

 Informatie    
74 Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst 

bezocht door het consultatiebureau goed geïnformeerd 
over wat u aan dienstverlening kon verwachten? 

3,09 12,39 
 

0,38 
 

75 Was u vóórdat u het consultatiebureau voor het eerst 
bezocht door het consultatiebureau goed geïnformeerd 
over de gang van zaken op het consultatiebureau? 

3,05 19,17 
 

0,58 
 

76 Hoe vaak was de algemene informatie die u van het 
consultatiebureau kreeg begrijpelijk? 

3,16 2,75 
 

0,09 
 

77 Was u door het consultatiebureau voldoende geïnformeerd 
over andere activiteiten die door het consultatiebureau 
georganiseerd worden (bijvoorbeeld het volgen van een 
opvoedcursus, themabijeenkomsten, en dergelijke)? 

2,73 46,28 
 

1,26 
 

 Andere hulpverleners    
83 Hoe vaak werd u door de medewerkers van het 

consultatiebureau goed doorverwezen naar andere 
hulpverleners? 

3,32 40,98 
 

1,36 
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    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeterscore

86 Hoe vaak waren de adviezen van de medewerkers van het 
consultatiebureau strijdig met de adviezen van de andere 
hulpverleners? 

3,23 8,65 
 

0,28 
 

87 Hoe vaak werkten het consultatiebureau en de andere 
hulpverleners goed samen? 

3,36 49,58 
 

1,67 
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Bijlage 11 Betrouwbaarheidsintervallen 
 consultatiebureau 
 

bejegening en deskundigheid CB-arts

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 

bejegening en deskundigheid verpleegkundige

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

  



Afstemming adviezen zorgverleners (1) 

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 
 
 

bejegening en deskundigheid assistente

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

1 4 9 3 12 7 10 13 6 5 8 11 2

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde
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Accommodatie consultatiebureauruimte

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

4 3 10 1 8 12 11 13 7 9 2 6 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 

informatievoorziening

1,75

1,8

1,85

1,9

13 1 3 8 2 6 7 11 4 9 12 10 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 

 3



bejegening verpleegkundige

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3 4 6 9 12 1 10 2 11 8 13 7 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 

deskundigheid verpleegkundige (schaal)

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

4 9 3 6 12 1 10 2 13 7 8 5 11

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde
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bejegening CB-arts

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

4 10 11 9 8 6 1 3 2 7 5 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 
 

deskundigheid CB-arts (schaal)

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

4 10 8 11 9 3 2 6 1 12 7 5 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde
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Afstemming adviezen zorgverleners (2) 

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 
 
 

Continuïteit van zorgproces (vervanging zorgverleners) 

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

12 8 9 3 6 11 13 10 4 2 1 5 7

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde
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Ketenzorg en samenwerking met hulpverleners

2,45

2,55

2,65

2,75

2,85

2 10 8 6 12 3 9 11 1 4 13 5 7

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 
 

hygiene

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde  
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veiligheid

3,6

3,7

3,8

3,9

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde  
 
 
 
 

deskundigheid arts

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde  
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deskundigheid verpleegkundige

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

  
 

cijfer verpleegkundige

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

3 4 9 6 12 2 13 10 8 1 7 11 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde
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cijfer CB-arts

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

4 8 11 10 2 9 6 12 3 1 13 7 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 

cijfer assistente

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

1 4 3 9 8 10 12 6 7 11 13 2 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde
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cijfer totale dienstverlening

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

9 4 6 3 8 10 1 2 12 11 13 7 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 
 
 
 

cijfer cb

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

4 9 10 3 6 8 1 11 2 12 7 13 5

rangnummer

sc
or

e

Reeks1 gemiddelde

 11



  12



Bijlage 12 Verbeterscores PGO1-vragenlijst 
 
 
 
 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde belangscores, de 
percentages patiënten die negatieve ervaring rapporteerden en de resulterende 
verbeterscores. De verbeterscores kwamen tot stand door de gemiddelde belangscore te 
vermenigvuldigen met het percentage negatieve ervaringen en dit getal te delen door 100. 
Verbeterscores kunnen variëren tussen 1 en 4. Hoe hoger de verbeterscore, hoe meer 
verbetering er mogelijk is volgens cliënten.  
 
 
    gemiddelde 

belangscore 
% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

  Uitnodiging en informatie    
2 Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op 

tijd ontvangen? 
3,12 1,21 

 
0,04 
 

3 Was het duidelijk waar u voor het gezondheidsonderzoek 
verwacht werd? 

3,13 2,24 
 

0,07 
 

4 Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat u was 
uitgenodigd bij een jeugdarts en assistente? 

2,77 23,58 
 

0,65 
 

5 Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u 
ervan kon verwachten? 

3,02 24,09 
 

0,73 
 

     
  Afspraken maken    
6 Kwam het tijdstip waarop u voor het 

gezondheidsonderzoek werd verwacht u uit? 
2,87 24,80 

 
0,71 
 

7 Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het 
gezondheidsonderzoek eventueel zou kunnen verzetten? 

3,02 8,15 
 

0,25 
 

9 Is bij het verzetten van de afspraak voor het 
gezondheidsonderzoek rekening gehouden met uw 
wensen? 

2,96 12,50 
 

0,37 
 

10 In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te 
verzetten? 

3,08 35,42 
 

1,09 
 

     
 Vragenlijsten    
11 Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed? 3,02 3,55 

 
0,11 
 

12 Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed? 2,62 2,52 
 

0,07 
 

13 In hoeverre was het een probleem om de vragen te 
beantwoorden? 

2,92 9,85 
 

0,29 
 

14 
 

Vond u het invullen van de vragenlijst(en) een goede 
voorbereiding op het gezondheidsonderzoek? 

2,99 11,72 
 

0,35 
 

     

  



    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

 Wachttijden    
15 Werd u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd 

geholpen? 
2,92 6,88 

 
0,20 
 

     
 Plaats gezondheidsonderzoek    
17 In hoeverre was de afstand van uw woonhuis naar de 

plaats van het onderzoek een probleem? 
2,51 2,85 

 
0,07 
 

18 Was de wachtruimte naar uw wensen? 2,00 6,96 
 

0,14 
 

19 Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats 
vond naar uw wensen? 

2,58 7,89 
 

0,20 
 

     
 Adviezen/advieslijn    
21 Was dit advies/waren deze adviezen bruikbaar in uw 

thuissituatie? 
3,15 11,38 

 
0,36 
 

22 In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van 
de jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 

2,86 21,74 
 

0,62 
 

     
 Jeugdarts    
24 Behandelde de jeugdarts u beleefd? 3,19 0,92 

 
0,03 
 

25 Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u? 3,35 3,00 
 

0,10 
 

26 Nam de jeugdarts u serieus? 3,43 2,55 
 

0,09 
 

27 Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan uw kind? 3,45 3,00 
 

0,10 
 

28 Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de 
jeugdarts? 

3,54 5,31 
 

0,19 
 

29 Vond u de jeugdarts deskundig? 3,63 2,58 
 

0,09 
 

30 Gaf de jeugdarts u ruimte om mee te denken over wat het 
beste is voor uw kind? 

3,35 7,44 
 

0,25 
 

31 Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier 
uit? 

3,32 2,55 
 

0,08 
 

32 Was de jeugdarts op de hoogte van de voorgeschiedenis 
van uw kind? 

3,29 21,58 
 

0,71 
 

33 Kreeg u van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? 3,29 1,63 
 

0,05 
 

34 Gaf de jeugdarts een goed antwoord op uw vragen? 3,43 4,46 0,15 
     
 Assistente    
37 Behandelde de assistente u beleefd? 3,13 0,24 0,01 
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    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

38 Luisterde de assistente aandachtig naar u? 3,20 4,43 0,14 
39 Nam de assistente u serieus? 3,25 2,03 

 
0,07 
 

40 Besteedde de assistente voldoende tijd aan uw kind? 3,32 1,95 
 

0,06 
 

41 Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld door de 
assistente? 

3,43 4,68 
 

0,16 
 

42 Vond u de assistente deskundig? 3,42 4,04 
 

0,14 
 

43 Gaf de assistente u ruimte om mee te denken over wat het 
beste is voor uw kind? 

3,21 6,79 
 

0,22 
 

44 Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier 
uit? 

3,22 1,62 
 

0,05 
 

45 Was de assistente op de hoogte van de voorgeschiedenis 
van uw kind? 

3,07 23,60 
 

0,72 
 

46 Kreeg u van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 3,17 3,86 
 

0,12 
 

47 Gaf de assistente een goed antwoord op uw vragen? 3,24 2,92 
 

0,09 
 

     
 Dienstverlening    
50 Bent u voldoende geïnformeerd over de extra 

mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg kan bieden 
naast het gezondheidsonderzoek? 

2,82 60,57 
 

1,71 
 

     
 Andere hulpverleners    
53 Werd u na het gezondheidsonderzoek goed 

doorverwezen als daar aanleiding voor was? 
3,30 19,30 

 
0,64 
 

56 Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere 
hulpverleners goed samen? 

3,44 54,79 
 

1,88 
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Bijlage 13 Verbeterscores PGO2-vragenlijst 
 
 
 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde belangscores, de 
percentages patiënten die negatieve ervaring rapporteerden en de resulterende 
verbeterscores. De verbeterscores kwamen tot stand door de gemiddelde belangscore te 
vermenigvuldigen met het percentage negatieve ervaringen en dit getal te delen door 100. 
Verbeterscores kunnen variëren tussen 1 en 4. Hoe hoger de verbeterscore, hoe meer 
verbetering er mogelijk is volgens cliënten.  
 
 
    gemiddelde 

belangscore 
% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

  Uitnodiging en informatie    
2 Had u de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op tijd 

ontvangen? 
3,00 

 
4,23 

 
0,13 

 
3 Was het duidelijk waar uw kind voor het 

gezondheidsonderzoek verwacht werd? 
3,09 

 
4,55 

 
0,14 

 
4 Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat uw kind was 

uitgenodigd bij een jeugdverpleegkundige? 
2,91 

 
17,59 

 
0,51 

 
5 Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat u en uw 

kind ervan konden verwachten? 
3,10 

 
27,04 

 
0,84 

 
     
  Afspraken maken    
6 Kwam het tijdstip waarop uw kind voor het 

gezondheidsonderzoek werd verwacht uit? 
2,76 

 
12,83 0,35 

7 Was het duidelijk hoe u de afspraak voor het 
gezondheidsonderzoek eventueel zou kunnen verzetten? 

2,92 
 

27,81 0,81 

9 Is bij het verzetten van de afspraak voor het 
gezondheidsonderzoek rekening gehouden met uw wensen? 

2,89 
 

7,69 0,22 

10 In hoeverre was het een probleem om uw afspraak te 
verzetten? 

3,02 
 

15,38 0,46 

     
 Vragenlijsten    
11 Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) goed? 3,10 

 
6,60 0,20 

12 Vond u de lengte van de vragenlijst(en) goed? 2,67 
 

4,53 0,12 

13 In hoeverre was het een probleem om de vragen te 
beantwoorden? 

2,96 
 

11,11 0,33 

14 
 

Vond u het invullen van de vragenlijst(en) een goede 
voorbereiding op het gezondheidsonderzoek? 

3,07 
 

12,20 0,37 

 
 
 

  



  gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeter- 
score 

 Advieslijn    
1,03 15 In hoeverre was het een probleem om de advieslijn van de 

jeugdgezondheidszorg telefonisch te bereiken? 
2,93 

 
35,00 

     
 Dienstverlening    

1,51 17 Bent u voldoende geïnformeerd over de extra 
mogelijkheden die de jeugdgezondheidszorg kan bieden 
naast het gezondheidsonderzoek? 

2,83 
 

53,09 

     
 Andere hulpverleners    
20 Werd u na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen 

als daar aanleiding voor was? 
3,28 

 
18,42 0,60 

2,46 23 Werkten de jeugdgezondheidszorg en de andere 
hulpverleners goed samen? 

3,44 
 

71,43 

     
 Wachttijd    
61 Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd 

geholpen? 
2,58 7,03 0,18 

     
 Het onderzoek    
63 In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de 

plaats van het onderzoek een probleem? 
2,41 2,18 0,05 

64 Was de wachtruimte naar jouw wensen? 2,08 16,55 0,34 
65 Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats vond 

naar jouw wensen? 
2,46 7,64 0,19 

     
 Adviezen    
67 Had je wat aan deze adviezen? 3,01 16,33 0,49 
     
 Jeugdverpleegkundige    
68 Behandelde de jeugdverpleegkundige je beleefd? 3,11 1,08 0,03 
69 Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? 3,24 1,44 0,05 
70 Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? 3,31 0,72 0,02 
71 Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan jou? 3,10 1,44 0,04 
72 Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? 3,20 6,50 0,21 
73 Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig? 3,21 1,82 0,06 
74 Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken 

over wat het beste is voor jou? 
3,15 8,49 0,27 

75 Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een begrijpelijke 
manier uit? 

3,21 3,25 0,10 

76 Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw 
voorgeschiedenis? 

3,04 14,77 0,45 
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  gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

77 Mocht / Kon je vragen stellen aan de 
jeugdverpleegkundige? 

3,22 2,53 0,08 

78 Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je 
vragen? 

3,28 1,85 0,06 
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Bijlage 14 Verbeterscores PGO3-vragenlijst 
 
 
 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde belangscores, de 
percentages patiënten die negatieve ervaring rapporteerden en de resulterende 
verbeterscores. De verbeterscores kwamen tot stand door de gemiddelde belangscore te 
vermenigvuldigen met het percentage negatieve ervaringen en dit getal te delen door 100. 
Verbeterscores kunnen variëren tussen 1 en 4. Hoe hoger de verbeterscore, hoe meer 
verbetering er mogelijk is volgens cliënten.  
 
 
    gemiddelde 

belangscore 
% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

  Uitnodiging en informatie    
2 Had je de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek op 

tijd ontvangen? 
2,65 3,67 0,10 

3 Was het duidelijk waar je voor het gezondheidsonderzoek 
moest zijn? 

2,96 9,05 0,27 

4 Was vóór het gezondheidsonderzoek duidelijk wat je ervan 
kon verwachten? 

2,75 24,08 0,66 

     
  Afspraak en wachttijd    
6 Kwam het tijdstip van het gezondheidsonderzoek je uit? 2,55 

 
9,72 0,25 

7 Werd je binnen 15 minuten na de afgesproken tijd 
geholpen? 
 

2,66 
 

6,07 0,16 

     
 Het onderzoek    
9 In hoeverre was de afstand van jouw woonhuis naar de 

plaats van 
het onderzoek een probleem? 

2,15 
 

1,48 0,03 

10 Was de wachtruimte naar jouw wensen? 1,75 
 

14,11 0,25 

11 Was de ruimte waar het gezondheidsonderzoek plaats 
vond naar jouw wensen? 

2,33 
 

10,89 0,25 

     
 Vragenlijsten    
12 Vond je de inhoud van de vragenlijst goed? 2,82 

 
2,99 0,08 

13 Vond je de lengte van de vragenlijst goed? 2,45 
 

5,71 0,14 

14 In hoeverre was het een probleem om de vragen te 
beantwoorden? 
 

2,79 
 

10,05 0,28 

  



    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

15 Vond je het invullen van de vragenlijst een goede 
voorbereiding op het gezondheidsonderzoek? 

2,77 
 

10,90 0,30 

     
 Jeugdarts    
20 Was de jeugdarts beleefd tegen je? 3,28 

 
0,54 0,02 

21 Luisterde de jeugdarts aandachtig naar je? 3,38 1,62 0,05 
22 Nam de jeugdarts je serieus? 3,48 0,00 0,00 
23 Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan jou? 3,24 1,08 0,03 
24 Voelde je je op je gemak bij de jeugdarts? 3,31 11,35 0,38 
25 Vond je de jeugdarts deskundig? 3,15 9,78 0,31 
26 Gaf de jeugdarts je ruimte om mee te denken over wat het 

beste is voor jou? 
3,15 7,10 0,22 

27 Legde de jeugdarts dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,26 4,86 0,16 
28 Was de jeugdarts op de hoogte van jouw 

voorgeschiedenis? 
2,88 15,22 0,44 

29 Kreeg je van de jeugdarts de ruimte om vragen te stellen? 3,14 2,17 0,07 
30 Gaf de jeugdarts een goed antwoord op je vragen? 3,29 3,78 0,12 
31 Kon je met de jeugdarts praten over zaken die tijdens het 

gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 
2,90 15,38 0,45 

32 Vertrouwde je erop dat de jeugdarts persoonlijke 
informatie niet zou doorvertellen? 

3,61 4,86 0,18 

     
 Assistente    
35 Was de assistente beleefd tegen je? 3,09 5,71 0,18 
36 Luisterde de assistente aandachtig naar je? 3,14 8,11 0,25 
37 Nam de assistente je serieus? 3,25 8,11 0,26 
38 Besteedde de assistente voldoende tijd aan jou? 3,03 8,33 0,25 
39 Voelde je je op je gemak bij de assistente? 3,10 16,22 0,50 
40 Vond je de assistente deskundig? 2,89 16,13 0,47 
41 Gaf de assistente je ruimte om mee te denken over wat het 

beste is voor jou? 
2,99 10,71 0,32 

42 Legde de assistente dingen op een begrijpelijke manier uit? 3,07 6,06 0,19 
43 Was de assistente op de hoogte van jouw 

voorgeschiedenis? 
2,60 33,33 0,87 

44 Kreeg je van de assistente de ruimte om vragen te stellen? 2,97 8,33 0,25 
45 Gaf de assistente een goed antwoord op je vragen? 3,14 9,68 0,30 
46 Kon je met de assistente praten over zaken die tijdens het 

gezondheidsonderzoek niet naar wens verliepen? 
2,80 25,00 0,70 

47 Vertrouwde je erop dat de assistente persoonlijke 
informatie niet zou doorvertellen? 

3,44 16,22 0,56 

     
 Jeugdverpleegkundige    
50 Was de jeugdverpleegkundige beleefd tegen je? 3,28 0,00 0,00 
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    gemiddelde 
belangscore 

% negatieve 
ervaring 

verbeter-
score 

51 Luisterde de jeugdverpleegkundige aandachtig naar je? 3,40 1,11 0,04 
52 Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? 3,45 1,11 0,04 
53 Besteedde de jeugdverpleegkundige voldoende tijd aan 

jou? 
3,22 2,22 0,07 

54 Voelde je je op je gemak bij de jeugdverpleegkundige? 3,28 2,22 0,07 
55 Vond je de jeugdverpleegkundige deskundig? 3,16 13,33 0,42 
56 Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om mee te denken 

over wat het beste is voor jou? 
3,16 12,22 0,39 

57 Legde de jeugdverpleegkundige dingen op een 
begrijpelijke manier uit? 

3,27 3,33 0,11 

58 Was de jeugdverpleegkundige op de hoogte van jouw 
voorgeschiedenis? 

2,97 14,44 0,43 

59 Kreeg je van de jeugdverpleegkundige de ruimte om 
vragen te stellen? 

3,17 6,67 0,21 

60 Gaf de jeugdverpleegkundige een goed antwoord op je 
vragen? 

3,30 4,44 0,15 

61 Kon je met de jeugdverpleegkundige praten over zaken die 
tijdens het gezondheidsonderzoek niet naar wens 
verliepen? 

2,96 11,24 0,33 

62 Vertrouwde je erop dat de jeugdverpleegkundige 
persoonlijke informatie niet zou doorvertellen? 

3,62 6,74 0,24 

     
 Adviezen    
64 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende 

aandacht besteed aan je lichamelijke ontwikkeling? 
3,01 
 

5,87 0,18 

65 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende 
aandacht besteed aan hoe jij in je vel zit/hoe jij je voelt? 

3,15 
 

11,76 0,37 

1,84 66 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
voorlichting gekregen over roken? 
 

2,65 
 

69,19 

1,64 69 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
voorlichting gekregen over alcoholgebruik? 

2,65 
 

61,71 

1,87 72 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
voorlichting gekregen over het gebruik van drugs? 

2,66 
 

70,20 

1,31 76 Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek advies of 
voorlichting gekregen over sporten of lichamelijke 
beweging? 

2,75 
 

47,80 

1,67 79 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende 
aandacht besteed aan je gedrag in het algemeen? 

2,69 
 

62,20 

1,41 82 Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek voldoende 
aandacht besteed aan je eetgedrag? 

2,77 
 

50,73 

1,51 85 Werd je na het gezondheidsonderzoek goed doorverwezen 
naar een hulpverlener als daar aanleiding voor was? 

3,18 
 

47,44 
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Bijlage 15 Vragenlijst Ervaringen met het consultatiebureau 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst 
 

 Ervaringen met het consultatiebureau 
 
 
 
 

 
 
 
 
April 2009 
 
 
 
 
 
Het basisontwerp voor de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met 
de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. 
Deze vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met ActiZ en GGD Nederland. 
 

  



Introductie 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het consultatiebureau. Het invullen van de vragenlijst 
duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. De vragenlijst moet worden ingevuld door de ouder/verzorger die 
met zijn/haar kind het consultatiebureau het meest heeft bezocht. Wanneer u meerdere kinderen 
heeft met wie u het consultatiebureau bezoekt of heeft bezocht, willen we u vragen uw ervaringen 
weer te geven voor het kind waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen.  

Uw deelname is vrijwillig, u kunt er ook voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. Als u ervoor 
kiest om het niet te doen, zet u dan in dit vakje  een kruisje en stuurt u deze bladzijde terug in de 
antwoordenvelop. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. 

U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt 
om te weten of u uw vragenlijst heeft teruggestuurd zodat we u geen herinneringen hoeven te sturen. 
De resultaten worden anoniem verwerkt. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met XXXX, telefoonnummer XXXX. Ook kunt u een email sturen 
naar XXXX: XXXX@XXX.XX 
 

 

 
INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
♦ Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van uw antwoord staat. 

Uw antwoorden worden met behulp van een computer geregistreerd. Kruisjes die buiten de 
vakjes staan worden door dit apparaat niet gezien.  

♦ Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect 
van de zorg niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, 
‘weet ik niet’, of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid 

 
 Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. In dat geval ziet u 

een pijl met een opmerking die u vertelt welke vraag u daarna moet beantwoorden, op de 
volgende manier:  

 
  Ja  Indien Ja, ga door naar vraag 1 
  Nee  
 

♦ Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan 
tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

 (  ) Ja 
   Nee 
 
Wanneer u het consultatiebureau nog maar één of twee keer heeft bezocht, zijn sommige vragen 
misschien wat moeilijk te beantwoorden. We willen u vragen om dan het antwoord te kiezen dat 
het beste uw ervaring weergeeft. 
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Introductievraag 
1.  Volgens onze administratie is uw kind (of 

één van uw kinderen) onder de 4 jaar 
tussen <maand> en <maand> <jaar> op het 
consultatiebureau geweest. Is dit juist? 

  Ja 
  Nee  Indien Nee: deze vragenlijst is 

niet op u van toepassing. Wilt u zo 
vriendelijk zijn hem terug te sturen in de 
bijgevoegde enveloppe? Een postzegel is 
niet nodig. 

 
 
Wachttijden 
 
De volgende vraag gaan over de wachttijden bij het 
consultatiebureau. Deze vraag gaat over de 
afgelopen 12 maanden. 
 
2.  Hielp het consultatiebureau u binnen een 

kwartier na de afgesproken tijd? 
  Nooit 

  Soms 
  Meestal 
  Altijd 

 
 
Afspraken maken, afzeggen en 
veranderen 
 
De volgende vragen gaan over het maken, afzeggen 
of veranderen van afspraken. Deze vragen gaan over 
de afgelopen 12 maanden. 
 
3. Was het een probleem om afspraken met 

het consultatiebureau te maken, af te 
zeggen of te veranderen? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 

 
4.  Hielden de medewerkers van het 

consultatiebureau bij het maken van 
afspraken voldoende rekening met uw 
wensen en voorkeuren? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
 

5.  Was het een probleem om het 
consultatiebureau telefonisch te bereiken 
voor het maken, afzeggen of veranderen 
van afspraken? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
  Ik heb de afgelopen 12 maanden nooit 

 gebeld om een afspraak te maken, af te 
 zeggen of te veranderen 

 
 
Aantal bezoeken 
 
De volgende vragen gaan over het aantal bezoeken. 
 
6.  Wat vindt u van het aantal standaard-

bezoeken (namelijk 11) dat u in de 
zuigelingenperiode (dat is wanneer uw kind 
tussen de 0 en 14 maanden oud is) aan het 
consultatiebureau brengt? 

  Te veel 
  Precies goed 
  Te weinig 
 

7.  Wat vindt u van het aantal 
standaardbezoeken (namelijk 4) dat u in de 
peuterperiode (dat is wanneer uw kind 
tussen de 14 maanden en de 4 jaar oud is) 
aan het consultatiebureau brengt? 

  Te veel 
  Precies goed 
  Te weinig 
  Ik heb geen kind in de peuterperiode 

 (gehad) 
 
 
De consultatiebureauruimte 
 
De volgende vragen gaan over de 
consultatiebureauruimte en gaan over de afgelopen 
12 maanden. 
 
8.  Hoe kwam u meestal naar het 

consultatiebureau? 
  Lopend 
  Fietsend 
  Met de auto 
  Met het openbaar vervoer 
  Anders, namelijk: 

  
  (a.u.b. in blokletters) 
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9.  Was de parkeergelegenheid bij het 
consultatiebureau een probleem? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
  Niet van toepassing, ik ben de afgelopen 

 12 maanden nooit met de auto gekomen 
 
10. Was de toegankelijkheid van het 

consultatiebureau voor kinderwagens, 
wandelwagens en dergelijke een probleem? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
 
11.  Was het consultatiebureau schoon? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
12.  Was de temperatuur op het 

consultatiebureau aangenaam? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
13.  Was de consultatiebureauruimte veilig voor 

uw kind? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
14.  Was er voldoende speelgoed aanwezig in 

de wachtruimte van het consultatiebureau? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
15.  Ging men zorgvuldig om met uw privacy op 

het consultatiebureau? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
 
 
 

De telefonische advieslijn 
 
De volgende vragen gaan over de telefonische 
advieslijn van het consultatiebureau. Deze vragen 
gaan over de afgelopen 12 maanden. 
 
16.  Was het een probleem om de advieslijn van 

het consultatiebureau telefonisch te 
bereiken? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
  Ik heb de advieslijn in de afgelopen 12 

 maanden nooit gebeld ☞ ga naar vraag 19 
 
17.  Was het een probleem om, indien nodig, 

een medewerker van uw eigen 
consultatiebureau aan de telefoon te 
krijgen voor advies? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
  Het was niet nodig om een medewerker 

 van mijn eigen bureau te spreken 
 
18.  Gaven de medewerkers van de advieslijn u 

adviezen die strijdig waren met de adviezen 
van de medewerkers van uw consultatie-
bureau? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
DE CONSULTATIEBUREAU-ARTS, 
VERPLEEGKUNDIGE EN ASSISTENTE 
 
Op het consultatiebureau krijgt u meestal te maken 
met drie verschillende personen: een 
consultatiebureau-arts (afgekort als CB-arts), een 
verpleegkundige en een assistente (voor onder 
andere het wegen, meten en maken van afspraken). 
De volgende vragen gaan over de CB-arts, de 
verpleegkundige, en de assistente en gaan over de 
afgelopen 12 maanden. 
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Vragen over de cb-arts 
 
19.  Bent u in de afgelopen 12 maanden bij de 

CB-arts geweest? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 39 
  Ja 
 
20.  Was de CB-arts beleefd tegen u? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
21.  Luisterde de CB-arts aandachtig naar u? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
22.  Nam de CB-arts u serieus? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
23.  Legde de CB-arts u dingen op een 

begrijpelijke manier uit? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
24.  Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij 

de CB-arts? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
25.  Besteedde de CB-arts voldoende tijd aan 

het consult?  
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
 

26.  Was de CB-arts deskundig?  
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
27.  Gaf de CB-arts u ruimte om mee te denken 

over wat het beste is voor uw kind?  
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
28.  Hield de CB-arts bij de beoordeling van de 

ontwikkeling van uw kind er rekening mee 
dat ieder kind anders is?  

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
29.  Was de CB-arts op de hoogte van het 

verleden van uw kind? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
30.  Gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren 

met zijn/haar eigen eerdere adviezen? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
31.  Gaf de CB-arts adviezen die strijdig waren 

met de adviezen van andere medewerkers 
van het consultatiebureau? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
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32.  Waren de adviezen van de CB-arts 
bruikbaar in uw thuissituatie? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
33.  Gaf de CB-arts een goed antwoord op uw 

vragen? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
34.  Kon u met de CB-arts praten over zaken die 

niet naar wens verliepen? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
35.  Welk cijfer geeft u de CB-arts? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

  0 heel erg slechte CB-arts 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende CB-arts 
 
36.  Had u een vaste CB-arts? 
  Nee 
  Ja  
 
37.  Wanneer er een vervangende CB-arts  was, 

was u hier dan van tevoren van op de 
hoogte gebracht? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Ik heb de afgelopen 12 maanden nooit 

 een vervanger gehad ☞ ga naar vraag 39 
 

38.  Was de vervangende CB-arts op de hoogte 
van uw dossier? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
Vragen over de verpleegkundige 
 
39.  Bent u in de afgelopen 12 maanden bij de 

verpleegkundige geweest? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 59 
  Ja 
 
40.  Was de verpleegkundige beleefd tegen u? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
41.  Luisterde de verpleegkundige aandachtig 

naar u? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
42.  Nam de verpleegkundige u serieus? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
43.  Legde de verpleegkundige u dingen op een 

begrijpelijke manier uit? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
44.  Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij 

de verpleegkundige? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
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45.  Besteedde de verpleegkundige voldoende 
tijd aan het consult?  

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
46.  Was de verpleegkundige deskundig?  
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
47.  Gaf de verpleegkundige u ruimte om mee te 

denken over wat het beste is voor uw kind?  
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
48.  Hield de verpleegkundige bij de 

beoordeling van de ontwikkeling van uw 
kind er rekening mee dat ieder kind anders 
is?  

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
49.  Was de verpleegkundige op de hoogte van 

het verleden van uw kind? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
50.  Gaf de verpleegkundige adviezen die 

strijdig waren met zijn/haar eigen eerdere 
adviezen? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
 
 
 

51.  Gaf de verpleegkundige adviezen die 
strijdig waren met de adviezen van andere 
medewerkers van het consultatiebureau? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
52.  Waren de adviezen van de verpleegkundige 

bruikbaar in uw  thuissituatie? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
53.  Gaf de verpleegkundige een goed antwoord 

op uw vragen? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
54.  Kon u met de verpleegkundige praten  over 

zaken die niet naar wens verliepen? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
55.  Welk cijfer geeft u de verpleegkundige? 

Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 
betekent: uitstekend 

  0 heel erg slechte verpleegkundige 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende verpleegkundige 
 
56.  Had u een vaste verpleegkundige? 
  Nee 
  Ja 
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57.  Wanneer er een vervangende 
verpleegkundige was, was u hier dan van 
tevoren van op de hoogte gebracht? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Ik heb de afgelopen 12 maanden nooit 

 een vervanger gehad☞ ga naar vraag 59 
 
58.  Was de vervangende verpleegkundige op 

de hoogte van uw dossier? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
 Vragen over de assistente 
 
59.  Bent u in de afgelopen 12 maanden bij de 

assistente geweest? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 66 
  Ja 
 
60.  Was de assistente beleefd tegen u? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
61.  Luisterde de assistente aandachtig naar u? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
62.  Nam de assistente u serieus? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
63.  Voelde uw kind zich op zijn/haar gemak bij 

de assistente? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 

64.  Was de assistente deskundig?  
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
65.  Welk cijfer geeft u de assistente? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

  0 heel erg slechte assistente 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende assistente 
 
 
Informatie 
 
De volgende vragen gaan over de informatie die u op 
het consultatiebureau heeft gekregen en hebben 
betrekking op de afgelopen 12 maanden. 
 
66.  Was u vóórdat u het consultatiebureau voor 

het eerst bezocht door het consultatie-
bureau goed geïnformeerd over wat u aan 
dienstverlening (dat wil zeggen producten 
en diensten) kon verwachten? 

  Nee 
  Ja 
 
67.  Was de algemene informatie die u van  het 

consultatiebureau kreeg begrijpelijk? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
68.  Was u door het consultatiebureau 

voldoende geïnformeerd over andere 
activiteiten die door het consultatiebureau 
georganiseerd worden (bijvoorbeeld het 
volgen van een opvoedcursus, 
themabijeenkomsten, en dergelijke)? 

  Nee 
  Ja 
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Dienstverlening 
 
De volgende vragen gaan over de dienstverlening 
(dat wil zeggen producten en diensten) van het 
consultatiebureau en gaan over de afgelopen 12 
maanden. 
 
69.  Heeft u in de dienstverlening iets gemist? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 71 
  Ja 
 
70.  Wat heeft u gemist? 

  
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
71.  Heeft u bepaalde aspecten van de 

dienstverlening overbodig gevonden? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 73 
  Ja 
 
72.  Wat heeft u overbodig gevonden? 

  
 

 (a.u.b. in blokletters) 
  
73. Vond u de bezoeken aan het 

consultatiebureau nuttig? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
74.  Welk cijfer geeft u de totale 

dienstverlening? Een 0 betekent: heel  erg 
slecht. Een 10 betekent: uitstekend 

  0 heel erg slechte dienstverlening 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende dienstverlening 
 
 
 
 
 

OVERDRACHT EN ANDERE 
HULPVERLENERS 
 
De volgende vragen gaan over de overdracht van de 
kraamzorg naar het consultatiebureau en of u in 
verband met uw kind ook contacten met andere 
hulpverleners hebt gehad. 
 
75. Vond u dat de overdracht van de kraamzorg 

naar het consultatiebureau goed verliep? 
  Nee 
  Ja 
 
76.  Werd u door de medewerkers van het 

consultatiebureau goed doorverwezen naar 
andere hulpverleners? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
  Niet van toepassing 
 
77.  Had u voor uw kind in de afgelopen 12 

maanden ook contacten met andere 
hulpverleners? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 82 
  Ja  
 
78.  Zo ja, welke? 
  Specialist 
  Jeugdafdeling RIAGG 
  (Kinder)fysiotherapeut 
  Huisarts 
  Diëtist 
  Orthopedagoog 
  Bureau Jeugdzorg 
  Anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
79.  Waren de adviezen van de medewerkers 

van het consultatiebureau strijdig met de 
adviezen van de andere hulpverleners? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
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80.  Werkten het consultatiebureau en de 
andere hulpverleners goed samen? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
81.  Is de zorg die u kreeg van het 

consultatiebureau afgestemd op de zorg 
van andere hulpverleners? 

  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
 
TOTALE OORDEEL OVER HET 
CONSULTATIE-BUREAU 
 
82.  Welk cijfer geeft u het consultatiebureau? 

Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 
betekent: uitstekend 

  0 heel erg slecht consultatiebureau 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekend consultatiebureau 
 
83.  Zou u dit consultatiebureau bij uw vrienden 

en familie die kinderen hebben (en bij u in 
de buurt wonen) aanbevelen? 

  Beslist niet 
  Waarschijnlijk niet 
  Waarschijnlijk wel 
  Beslist wel 
 
 
Huilbaby 
 
Er volgen nu specifieke vragen rondom het thema 
huilbaby. 
 
84.  Was uw kind een huilbaby in de afgelopen 

12 maanden? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 89 
  Ja 

85.  Heeft u in verband met uw huilbaby van het 
consultatiebureau advies over rust en 
regelmaat gehad? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 89 
  Ja 
 
86.  Heeft u in verband met uw huilbaby ook 

andere wegen bewandeld (zoals osteopaat 
of fysiotherapie) naast het advies over rust 
en regelmaat? 

  Nee 
  Ja 
 
87.  Is de situatie 4 weken na het advies over 

rust en regelmaat verbeterd? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 89 
  Een beetje 
  Ja 
 
88.  Heeft u het idee dat deze verbetering is 

opgetreden door het advies over rust en 
regelmaat van het consultatiebureau? 

  Helemaal niet verbeterd 
  Een beetje verbeterd 
  Behoorlijk verbeterd 
  Helemaal verbeterd 
 
 
Lichte opvoedingsproblemen 
 
Er volgen nu specifieke vragen rondom het thema 
opvoedingsproblemen. 
 
89.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar 

uw eigen mening) te maken gehad met 
lichte opvoedingsproblemen? (lichte 
opvoedingsproblemen wil zeggen: 
problemen die niet ernstig genoeg zijn voor 
verwijzing naar externe hulpverlenende 
instanties)? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 92 
  Ja 
 
90.  Heeft het consultatiebureau in de afgelopen 

12 maanden zelf de hulpverlening opgepakt 
(in plaats van doorverwezen naar externe 
instanties) in verband met deze lichte 
opvoedingsproblemen? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 92 
  Ja 
 
 

  10



91.  Was u tevreden met deze hulpverlening 
door het consultatiebureau? 

  Nee 
  Een beetje 
  Ja 
 
 
VRAGEN OVER UZELF EN UW KIND 
 
92.  Hoe zou u over het algemeen uw 

gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 
93.  Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke 

gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 

94.  Wat is uw leeftijd? 
  jonger dan 18 jaar 
  18 t/m 24 jaar 
  25 t/m 34 jaar 
  35 t/m 44 jaar 
  45 t/m 54 jaar 
  55 t/m 64 jaar 
  65 t/m 74 jaar 
  75 jaar of ouder 
 
95.  Bent u een man of een vrouw? 
  Man 
  Vrouw 
 
96.  Is uw kind waarvoor u de vragenlijst heeft 

ontvangen een jongen of een meisje? 
  Jongen 
  Meisje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.  Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 
opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet  
 afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 
 basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend   
 beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO,  
 LHNO, VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet  
 onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-
 kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en  
 beroepsbegeleidend onderwijs (zoals 
 MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL,  
 INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend  
 wetenschappelijk onderwijs (zoals  
 HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
 HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, 
 HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats  
 wetenschappelijk onderwijs) 

  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
  Anders, namelijk:   

 
  (a.u.b. in blokletters) 
 
98.  Wat is het geboorteland van het kind 

waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:   

 
 (a.u.b. in blokletters) 
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103. Hoeveel kinderen heeft u? 99.  Wat is het geboorteland van uzelf? 
  1 kind   Nederland 
  2 kinderen   Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  3 kinderen   Suriname 
  4 kinderen   Marokko 
  5 of meer kinderen   Turkije 
   Duitsland 
104. Hoe oud is uw kind/zijn uw kinderen? (als u 

meerdere kinderen heeft, zijn er meerdere 
antwoorden mogelijk) 

  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:   

   Tussen de 0 en 14 maanden 
  Tussen de 15 maanden en de 4 jaar  (a.u.b. in blokletters) 
  Tussen de 4 jaar en de 12 jaar  
  Ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar 100.  Wat is het geboorteland van de andere 

ouder van het kind waarvoor u de 
vragenlijst heeft ontvangen?  

  Ouder dan 18 jaar 
 
105.  Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 
 

  

  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:   

  
 (a.u.b. in blokletters) 
 
101.  In welke taal praat u thuis het meeste? 
  Nederlands 
  Fries  

 Nederlands dialect 
 Indonesisch 
 Sranan (Surinaams) 
 Marokkaans-Arabisch 
 Turks 
 Duits 
 Papiaments (Nederlandse Antillen) 

  Anders, namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
102.  Wie gaat er met uw kind naar het 

consultatiebureau? 
  Altijd/meestal alleen de   

  (stief/pleeg)moeder 
  Altijd/meestal alleen de   

  (stief/pleeg)vader 
  Altijd/meestal gaan we samen 
  Anders, namelijk:   

 
 (a.u.b. in blokletters) 

  

 
106.  Heeft iemand u geholpen om deze 

vragenlijst in te vullen? 
  Ja 
  Nee ☞ indien nee: u bent klaar met het 

invullen van de vragenlijst 
 
107.  Hoe heeft die persoon u geholpen? U mag 

meer dan één vakje aankruisen. 
 
  Heeft de vragen voorgelezen 
  Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
  Heeft de vragen in mijn plaats  

  beantwoord 
  Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
  Heeft op een andere manier geholpen, 

  namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 

 

 
Hartelijk bedankt voor het invullen van de 

vragenlijst! 
 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in 
de bijgevoegde enveloppe. 
Een postzegel is niet nodig. 
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Introductie 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en 
assistente bij uw kind. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De vragenlijst 
moet worden ingevuld door de ouder/verzorger die bij het gezondheidsonderzoek aanwezig is geweest.  

Uw deelname is vrijwillig, u kunt er ook voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. Als u ervoor kiest 
om het niet te doen, zet u dan in dit vakje  een kruisje en stuurt u deze bladzijde terug in de 
antwoordenvelop. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. 

U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te 
weten of u uw vragenlijst heeft teruggestuurd zodat we u geen herinneringen hoeven te sturen. De 
resultaten worden anoniem verwerkt. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met XXXX, telefoonnummer XXXX. Ook kunt u een email sturen naar 
XXXX: XXXX@XXX.XX 
 

 

 
 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
♦ Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van uw antwoord staat. Uw 

antwoorden worden met behulp van een computer geregistreerd. Kruisjes die buiten de vakjes staan 
worden door dit apparaat niet gezien.  

♦ Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect van de 
zorg niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, ‘weet ik niet’, of 
de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid 

 
  Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. In dat geval ziet u een 

pijl met een opmerking die u vertelt welke vraag u daarna moet beantwoorden, op de volgende 
manier:  

 
  Ja  Indien Ja, ga door naar vraag 1 
  Nee  
 

♦ Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan tussen 
haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

 (  ) Ja 
    Nee
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1.  Heeft u dit schooljaar (<jaar>- <jaar>) met 
uw kind een bezoek gebracht aan de 
jeugdarts en assistente voor een preventief 
gezondheidsonderzoek? 

  Ja 
  Nee  Indien Nee: deze vragenlijst is 

 niet op u van toepassing. Wilt u zo  
 vriendelijk zijn hem terug te sturen in 
 de bijgevoegde enveloppe? Een 
 postzegel is niet nodig. 

 
De volgende vragen gaan over de uitnodiging voor 
en informatie over het gezondheidsonderzoek. 
 
2.  Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat 

u was uitgenodigd bij een jeugdarts en 
assistente? 

  Nee 
  Ja 
 
3.  Was vóór het gezondheidsonderzoek 

duidelijk wat u ervan kon verwachten? 
  Nee 
  Ja 
 
De volgende vragen gaan over het maken van 
afspraken. 
 
4.  Kwam het tijdstip waarop u voor het 

gezondheidsonderzoek werd verwacht u 
uit? 

  Nee 
  Ja 
 
5.  Heeft u de afspraak voor het 

gezondheidsonderzoek verzet? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 8 
  Ja 
 
6.  Is bij het verzetten van de afspraak voor het 

gezondheidsonderzoek rekening gehouden 
met uw wensen? 

  Nee 
  Ja 
 
7.  Was het een probleem om uw afspraak te 

verzetten? 
  Een groot probleem  
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
 
 

De volgende vragen gaan over de vragenlijst(en) die 
u voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek in 
moest vullen. 
 
8.  Vond u het invullen van de vragenlijst(en) 

een goede voorbereiding op het 
gezondheidsonderzoek? 

  Nee 
  Ja 
 
De volgende vraag gaat over wachttijden.
 
9.  Hielp men u binnen een kwartier na de 

afgesproken tijd? 
  Nee 
  Ja 
 
De volgende vragen gaan over de plaats van het 
gezondheidsonderzoek. 
 
10.  Waar heeft het onderzoek plaats 

gevonden? 
  Op de eigen school 
  In een gebouw van de GGD 
  Op het consultatiebureau 
  Ergens anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
11.  Was de afstand van uw woonhuis naar de 

plaats van het onderzoek een probleem? 
  Een groot probleem  
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
 
De volgende vragen gaan over adviezen/advieslijn.
 
12.  Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek 

advies/adviezen gekregen? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 14 
  Ja 
 
13.  Was dit advies/waren deze adviezen 

bruikbaar in uw thuissituatie? 
  Nee 
  Ja 
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14.  Was het een probleem om de advieslijn van 
de jeugdgezondheidszorg telefonisch te 
bereiken? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
  Ik heb de advieslijn nog nooit gebeld 
 
De volgende vragen gaan over de jeugdarts en 
assistente.
 
15.  Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek 

contact gehad met een  jeugdarts? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 28 
  Ja 
 
 
VRAGEN OVER DE JEUGDARTS 
 
16.  Was de jeugdarts beleefd tegen u? 
  Nee 
  Ja 
 
17.  Luisterde de jeugdarts aandachtig naar u? 
  Nee 
  Ja 
 
18.  Nam de jeugdarts u serieus? 
  Nee 
  Ja 
 
19.  Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan 

uw kind? 
  Nee 
  Ja 
 
20.  Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld 

door de jeugdarts? 
  Nee 
  Ja 
 
21.  Vond u de jeugdarts deskundig? 
  Nee 
  Ja 
 
22.  Gaf de jeugdarts u ruimte om mee te 

denken over wat het beste is voor uw kind? 
  Nee 
  Ja 
 
 
 

23.  Legde de jeugdarts dingen op een 
begrijpelijke manier uit? 

  Nee 
  Ja 
 
24.  Was de jeugdarts op de hoogte van de 

voorgeschiedenis van uw kind? 
  Nee 
  Ja 
 
25.  Kreeg u van de jeugdarts de ruimte om 

vragen te stellen? 
  Nee 
  Ja 
 
26.  Gaf de jeugdarts een goed antwoord op uw 

vragen? 
  Nee 
  Ja 
 
27.  Welk cijfer geeft u de jeugdarts? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

  0 heel erg slechte jeugdarts 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende jeugdarts 
 
28.  Heeft u tijdens het gezondheidsonderzoek 

contact gehad met een  assistente? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 41 
  Ja 
 
 
VRAGEN OVER DE ASSISTENTE 
 
29.  Was de assistente beleefd tegen u? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
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30.  Luisterde de assistente aandachtig naar u? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
31.  Nam de assistente u serieus? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
32.  Besteedde de assistente voldoende tijd aan 

uw kind? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
33.  Werd uw kind op zijn of haar gemak gesteld 

door de assistente? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
34.  Vond u de assistente deskundig? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
35.  Gaf de assistente u ruimte om mee te 

denken over wat het beste is voor uw kind? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
36.  Legde de assistente dingen op een 

begrijpelijke manier uit? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
37.  Was de assistente op de hoogte van de 

voorgeschiedenis van uw kind? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
38.  Kreeg u van de assistente de ruimte om 

vragen te stellen? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
 
 

39.  Gaf de assistente een goed antwoord op uw 
vragen? 

  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
40.  Welk cijfer geeft u de assistente? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

  0 heel erg slechte assistente 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende assistente 
 
De volgende vraag gaat over het aantal bezoeken. 
 
41.  Na het consultatiebureau was dit het eerste 

gezondheidsonderzoek. Het volgende 
gezondheidsonderzoek vindt plaats in 
groep 7. Wat vindt u van het aantal 
gezondheidsonderzoeken in de 
basisschoolperiode? 

  Te veel 
  Precies goed 
  Te weinig 
 
De volgende vragen gaan over de dienstverlening 
door de jeugdgezondheidszorg. 
 
42.  Bent u voldoende geïnformeerd over de 

extra mogelijkheden die de 
jeugdgezondheidszorg kan bieden naast 
het gezondheidsonderzoek? 

  Nee 
  Ja 
 
43.  Heeft u behoefte aan een bredere 

dienstverlening door de 
jeugdgezondheidszorg? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 45 
  Ja 
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44.  Wat zou u graag nog meer opgenomen zien 
in dienstverlening door de 
jeugdgezondheidszorg? 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
De volgende vragen gaan over de overdracht en of u 
voor uw kind ook contacten met andere 
hulpverleners hebt gehad. 
 
45. Vond u dat de overdracht van het 

consultatiebureau naar het preventieve 
gezondheidsonderzoek goed verliep? 

  Nee 
  Ja 
 
46.  Werd u na het gezondheidsonderzoek  goed 

doorverwezen als daar aanleiding voor 
was? 

  Nee 
  Ja 
  Geen aanleiding voor 
 
47.  Had u voor uw kind ook contacten met 

andere hulpverleners? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 51 
  Ja 
 
48.  Zo ja, welke? 
  Specialist 
  Jeugdafdeling RIAGG 
   (Kinder)fysiotherapeut 
  Huisarts 
  Diëtist 
  Orthopedagoog 
  Bureau Jeugdzorg 
  Anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters)  
 
49.  Werkten de jeugdgezondheidszorg en de 

andere hulpverleners goed samen? 
  Nee 
  Ja 
 
50.  Is de zorg die u kreeg afgestemd op de zorg 

van andere hulpverleners? 
  Nee 
  Ja 
 
 
 

51.  Vond u het gezondheidsonderzoek nuttig? 
  Nee 
  Ja 
 
52. Welk cijfer geeft u het 

gezondheidsonderzoek? Een 0 betekent: 
heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend 

  0 heel erg slecht gezondheidsonderzoek 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekend gezondheidsonderzoek  
 
53.  Zou u dit gezondheidsonderzoek bij uw 

vrienden en familie met kinderen 
aanbevelen? 

  Beslist niet 
  Waarschijnlijk niet 
  Waarschijnlijk wel 
  Beslist wel 
 
 
LICHTE OPVOEDINGSPROBLEMEN 
 
Er volgen nu vragen over het thema 
opvoedingsproblemen. 
 
54.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar 

uw eigen mening) te maken gehad met 
lichte opvoedingsproblemen? (lichte 
opvoedingsproblemen wil zeggen: 
problemen die besproken kunnen worden 
bij de schoolarts en waarvoor niet is 
doorverwezen)? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 57 
  Ja 
 
55.  Heeft de jeugdarts of iemand uit zijn/haar 

team in de afgelopen 12 maanden zelf de 
hulpverlening opgepakt? 

  Nee 
  Ja ☞ indien nee: ga naar vraag 57 
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56.  Was u tevreden met deze hulpverlening? 
  Nee 
  Een beetje 
  Ja 
 
Tot slot nog een aantal vragen over uzelf en uw 
kind. 
 
57.  Hoe zou u over het algemeen uw 

lichamelijke gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 
58.  Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke 

gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 

59.  Wat is uw leeftijd? 
  Jonger dan 18 jaar 
  18 t/m 24 jaar 
  25 t/m 34 jaar 
  35 t/m 44 jaar 
  45 t/m 54 jaar 
  55 t/m 64 jaar 
  65 t/m 74 jaar 
  75 jaar of ouder 
 
60.  Bent u een man of een vrouw? 
  Man 
  Vrouw 
 
61.  Is uw kind waarmee u naar de jeugdarts 

bent geweest een jongen of een meisje? 
  Jongen 
  Meisje 
 
62.  Hoeveel kinderen heeft u? 
  1 kind 
  2 kinderen 
  3 kinderen 
  4 kinderen 
  5 of meer kinderen 
 
 
 

63.  Hoe oud is uw kind/zijn uw kinderen?  (als 
u meerdere kinderen heeft, zijn er meerdere 
antwoorden mogelijk) 

  Tussen de 0 en 14 maanden 
  Tussen de 15 maanden en de 4 jaar 
  Tussen de 4 jaar en de 12 jaar 
  Ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar 
  Ouder dan 18 jaar 
 
64.  Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 

opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet  
 afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 
 basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend beroepsonder
 wijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet  
 onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-
 kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en  
 beroepsbegeleidend onderwijs (zoals 
 MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL,  
 INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend  
 wetenschappelijk onderwijs (zoals  
 HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
 HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, 
 HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats  
 wetenschappelijk onderwijs) 

  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters)  
 
65.  Wat is het geboorteland van het kind 

waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters)  
 
 

 7



70.  Als u een ding zou kunnen veranderen aan 
het gezondheidsonderzoek door de 
jeugdarts en assistente, wat zou dat dan 
zijn? 

66.  Wat is het geboorteland van uzelf? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters)  
 
67.  Wat is het geboorteland van de andere 

ouder van het kind waarvoor u de 
vragenlijst heeft ontvangen?  

  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters)  
 
68.  In welke taal praat u thuis het meeste? 
  Nederlands 
  Fries  

 Nederlands dialect 
 Indonesisch 
 Sranan (Surinaams) 
 Marokkaans-Arabisch 
 Turks 
 Duits 
 Papiaments (Nederlandse Antillen) 

  Anders, namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
69.  Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
71.  Heeft iemand u geholpen om deze 

vragenlijst in te vullen? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 73 
  Ja 
 
72.  Hoe heeft die persoon u geholpen? U mag 

meer dan één vakje aankruisen. 
  Heeft de vragen voorgelezen 
  Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
  Heeft de vragen in mijn plaats 

 beantwoord 
  Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
  Heeft op een andere manier geholpen, 

  namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
73.  Heeft u nog op- en aanmerkingen? Deze 

kunt u hieronder noteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN 

VAN DE VRAGENLIJST 
 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in  
de bijgevoegde enveloppe. 
Een postzegel is niet nodig. 
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Introductie 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek door de 
jeugdverpleegkundige bij uw kind. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De 
vragenlijst moet worden ingevuld door de ouder/verzorger die bij het gezondheidsonderzoek aanwezig is 
geweest.  

 

Het eerste deel van de vragenlijst moet worden ingevuld door één van de ouders/verzorgers. Het laatste 
gedeelte gaat over het gezondheidsonderzoek zelf, waarbij u als ouder/verzorger niet aanwezig hoefde te 
zijn. Dit gedeelte kunt u samen met uw kind invullen.  

Uw deelname en de deelname van uw kind is vrijwillig, u en uw kind kunnen er ook voor kiezen om de 
vragenlijst niet in te vullen. Als u ervoor kiest om het niet te doen, zet u dan in dit vakje  een kruisje en 
stuurt u deze bladzijde terug in de antwoordenvelop. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. 

U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te 
weten of u uw vragenlijst heeft teruggestuurd zodat we u geen herinneringen hoeven te sturen. De 
resultaten worden anoniem verwerkt. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met XXXX, telefoonnummer XXXX. Ook kunt u een email sturen naar 
XXXX: XXXX@XXX.XX 
 

 

 

 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
♦ Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van uw antwoord staat. Uw 

antwoorden worden met behulp van een computer geregistreerd. Kruisjes die buiten de vakjes staan 
worden door dit apparaat niet gezien.  

♦ Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect van de 
zorg niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, ‘weet ik niet’, of 
de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid 

 
  Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. In dat geval ziet u een pijl 
met een opmerking die u vertelt welke vraag u daarna moet beantwoorden, op de volgende manier:  

 
  Ja  Indien Ja, ga door naar vraag 1 
  Nee  
 

♦ Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan tussen 
haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

 

 (  ) Ja 
    Nee 
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1. Heeft uw kind dit schooljaar (<jaar>-<jaar>) 
een bezoek gebracht aan de 
jeugdverpleegkundige voor een preventief 
gezondheidsonderzoek?  

 Ja 
 Nee  Indien Nee: deze vragenlijst is 

 niet op u van toepassing. Wilt u zo 
 vriendelijk zijn hem terug te sturen in 
 de bijgevoegde enveloppe? Een 
 postzegel is niet nodig. 
 

De volgende vragen gaan over de uitnodiging voor 
en informatie over het gezondheidsonderzoek. 
 
2.  Wist u vóór het gezondheidsonderzoek dat 

uw kind was uitgenodigd bij een 
jeugdverpleegkundige? 

 Nee 
 Ja 

 
3.  Was vóór het gezondheidsonderzoek 

duidelijk wat u en uw kind ervan konden 
verwachten? 

 Nee 
 Ja 

 
De volgende vragen gaan over het maken van 
afspraken. 
 
4.  Kwam het tijdstip waarop uw kind voor het 

gezondheidsonderzoek werd verwacht uit? 
 Nee 
 Ja 
 Er was geen tijdstip afgesproken 

 
5.  Was het duidelijk hoe u de afspraak voor 

het gezondheidsonderzoek eventueel zou 
kunnen verzetten? 

 Nee 
 Ja 

 
6.  Heeft u de afspraak voor het 

gezondheidsonderzoek verzet? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 8 
  Ja 
 
7.  Was het een probleem om uw afspraak te 

verzetten? 
  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
 

De volgende vragen gaan over de vragenlijst(en) die 
u voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek in 
moest vullen. 
 
8.  Vond u de inhoud van de vragenlijst(en) 

goed? 
  Nee 
  Ja 
  Weet niet, ik heb de vragenlijst(en) niet 

 ingevuld ☞ indien nee: ga naar vraag 12 
 
9.  Vond u de lengte van de vragenlijst(en) 

goed? 
  Nee 
  Ja 
 
10.  Was het een probleem om de vragen te 

beantwoorden? 
  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
 
11.  Vond u het invullen van de vragenlijst(en) 

een goede voorbereiding op het 
gezondheidsonderzoek? 

  Nee 
  Ja 
 
De volgende vraag gaat over de telefonische 
advieslijn.
 
12.  Was het een probleem om de advieslijn van 

de jeugdgezondheidszorg telefonisch te 
bereiken? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
  Ik heb de advieslijn nog nooit gebeld 
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De volgende vraag gaat over het aantal bezoeken. 
 
13.  Na het consultatiebureau was dit het 

tweede gezondheidsonderzoek. Het 
volgende gezondheidsonderzoek vindt 
plaats in klas 2 van de middelbare school. 
Wat vindt u van het aantal 
gezondheidsonderzoeken in de 
basisschoolperiode? 

  Te veel 
  Precies goed 
  Te weinig 
 
De volgende vragen gaan over de dienstverlening 
door de jeugdgezondheidszorg. 
 
14.  Vond u het gezondheidsonderzoek nuttig? 
  Nee 
  Ja 
 
15.  Bent u voldoende geïnformeerd over de 

extra mogelijkheden die de 
jeugdgezondheidszorg kan bieden naast 
het gezondheidsonderzoek? 

  Nee 
  Ja 
 
16.  Heeft u behoefte aan een bredere 

dienstverlening door de 
jeugdgezondheidszorg?  

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 18 
  Ja  
 
17.  Wat zou u graag nog meer opgenomen zien 

in dienstverlening door de 
jeugdgezondheidszorg? 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
De volgende vragen gaan over andere hulpverleners. 
 
18.  Werd u na het gezondheidsonderzoek  goed 

doorverwezen als daar aanleiding voor 
was? 

  Nee 
  Ja 
  Geen aanleiding voor 
 
19.  Had u voor uw kind ook contacten met 

andere hulpverleners? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 23 
  Ja 

20.  Zo ja, welke? 
  Specialist 
  Jeugdafdeling RIAGG 
  (Kinder)fysiotherapeut 
  Huisarts 
  Diëtist 
  Orthopedagoog 
  Bureau Jeugdzorg 
  Anders, namelijk: 

  
 (a.u.b. in blokletters) 
 
21.  Werkten de jeugdgezondheidszorg en de 

andere hulpverleners goed samen? 
  Nooit 
  Soms 
  Meestal 
  Altijd 
 
22.  Is de zorg die u kreeg afgestemd op de zorg 

van andere hulpverleners? 
  Nee 
  Ja 
 
 
LICHTE OPVOEDINGSPROBLEMEN 
 
Er volgen nu vragen over het thema 
opvoedingsproblemen 
 
23.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naar 

uw eigen mening) te maken gehad met 
lichte opvoedingsproblemen? (lichte 
opvoedingsproblemen wil zeggen: 
problemen die besproken kunnen worden 
bij de jeugdverpleegkundige en waarvoor 
niet is doorverwezen)? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 26 
  Ja 
 
24.  Heeft de jeugdverpleegkundige of iemand 

uit zijn/haar team in de afgelopen 12 
maanden zelf de hulpverlening opgepakt? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 26 
  Ja 
 
25.  Was u tevreden met deze hulpverlening? 
  Nee 
  Een beetje 
  Ja 
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Er volgen nu specifieke vragen over uzelf en uw kind. 
 
26.  Hoe zou u over het algemeen uw 

lichamelijke gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 
27.  Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke 

gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 
28.  Wat is uw leeftijd? 

  18 t/m 24 jaar 
  25 t/m 34 jaar 
  35 t/m 44 jaar 
  45 t/m 54 jaar 
  55 t/m 64 jaar 
  65 t/m 74 jaar 
  75 jaar of ouder 
 
29.  Bent u een man of een vrouw? 
  Man 
  Vrouw 
 
30.  Is uw kind dat de jeugdverpleegkundige 

heeft bezocht een jongen of een meisje? 
  Jongen 
  Meisje 
 
31.  Hoeveel kinderen heeft u? 
  1 kind 
  2 kinderen 
  3 kinderen 
  4 kinderen 
  5 of meer kinderen 
 
32.  Hoe oud is uw kind/zijn uw kinderen?  (als 

u meerdere kinderen heeft, zijn er meerdere 
antwoorden mogelijk) 

  Tussen de 0 en 14 maanden 
  Tussen de 15 maanden en de 4 jaar 
  Tussen de 4 jaar en de 12 jaar 
  Ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar 
  Ouder dan 18 jaar 
 

33.  Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een 
opleiding afgerond met diploma of 
voldoende getuigschrift) 

  Geen opleiding (lager onderwijs: niet  
 afgemaakt) 

  Lager onderwijs (basisschool, speciaal 
 basisonderwijs) 

  Lager of voorbereidend beroeps 
 onderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO,  
 VMBO) 

  Middelbaar algemeen voortgezet  
 onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-
 kort, VMBO-t) 

  Middelbaar beroepsonderwijs en  
 beroepsbegeleidend onderwijs (zoals 
 MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL,  
 INAS) 

  Hoger algemeen en voorbereidend  
 wetenschappelijk onderwijs (zoals  
 HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, 
 HBS, MMS) 

  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, 
 HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats  
 wetenschappelijk onderwijs) 

  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
34.  Wat is het geboorteland van het kind 

waarvoor u de vragenlijst heeft ontvangen? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters) 
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35.  Wat is het geboorteland van uzelf? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
36.  Wat is het geboorteland van de andere 

ouder van het kind waarvoor u de 
vragenlijst heeft ontvangen?  

  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk:  

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
37.  In welke taal praat u thuis het meeste? 
  Nederlands 
  Fries  

 Nederlands dialect 
 Indonesisch 
 Sranan (Surinaams) 
 Marokkaans-Arabisch 
 Turks 
 Duits 
 Papiaments (Nederlandse Antillen) 

  Anders, namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
38.  Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 

    

 
39.  Als u een ding zou kunnen veranderen aan 

het gezondheidsonderzoek door de 
jeugdverpleegkundige, wat zou dat dan 
zijn? 

 
 (a.u.b. in blokletters) 

40.  Heeft iemand u geholpen om dit deel van 
deze vragenlijst in te vullen? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 42 
  Ja 
 
41.  Hoe heeft die persoon u geholpen? U mag 

meer dan één vakje aankruisen. 
  Heeft de vragen voorgelezen 
  Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
  Heeft de vragen in mijn plaats  

  beantwoord 
  Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
  Heeft op een andere manier geholpen, 

  namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
42.  Is uw kind alleen naar het 

gezondheidsonderzoek gegaan of bent u 
met uw kind mee gegaan? 

  Mijn kind is alleen gegaan  
  Ik ben met mijn kind meegegaan  
 
43.  Heeft u nog meer op- en aanmerkingen? 

Deze kunt u hieronder noteren. 
 
 
 

 
We willen u vragen of u de rest van de vragenlijst 
door uw kind wilt laten invullen. Uiteraard mag u 
uw kind hierbij helpen. Het zijn korte vragen die 
over het gezondheidsonderzoek zelf en de 
jeugdverpleegkundige gaan 
 
De volgende vragen gaan over de wachttijd en het 
plaats van het gezondheidsonderzoek. 
 
44.  Hielp men je binnen een kwartier na de 

afgesproken tijd? 
  Nee 
  Ja 
  Er was geen tijd afgesproken 
 
45.  Waar heeft het onderzoek plaats 

gevonden? 
  Op de eigen school 
  In een gebouw van de GGD 
  Op het consultatiebureau 
  Ergens anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
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46.  Was de wachtruimte naar jouw wensen? 
  Nee 
  Ja 
  Er was geen wachtruimte 
 
47.  Was de ruimte waar het 

gezondheidsonderzoek plaats vond naar 
jouw wensen? 

  Nee 
  Ja 
 
De volgende vragen gaan over adviezen die je 
mogelijk tijdens het schoolonderzoek hebt gekregen. 
 
48.  Heb je tijdens het gezondheids onderzoek 

advies/adviezen gekregen? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 50 
  Ja 
 
49.  Had je wat aan deze adviezen? 
  Nee 
  Ja 
 
 
DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE 
 
Het gezondheidsonderzoek is gedaan door een 
jeugdverpleegkundige. De volgende vragen gaan 
over de jeugdverpleegkundige. 
 
50.  Was de jeugdverpleegkundige beleefd 

tegen je? 
  Nee 
  Ja 
 
51.  Luisterde de jeugdverpleegkundige 

aandachtig naar je? 
  Nee 
  Ja 
 
52.  Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? 
  Nee 
  Ja 
 
53.  Besteedde de jeugdverpleegkundige 

voldoende tijd aan jou? 
  Nee 
  Ja 
 
 
 
 

54.  Voelde je je op je gemak bij de 
jeugdverpleegkundige? 

  Nee 
  Ja 
 
55.  Vond je de jeugdverpleegkundige 

deskundig? 
  Nee 
  Ja 
 
56.  Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om 

mee te denken over wat het beste is voor 
jou? 

  Nee 
  Ja 
 
57.  Legde de jeugdverpleegkundige dingen op 

een begrijpelijke manier uit? 
  Nee 
  Ja 
 
58.  Was de jeugdverpleegkundige op de 

hoogte van jouw verleden? 
  Nee 
  Ja 
 
59.  Mocht/kon je vragen stellen aan de 

jeugdverpleegkundige? 
  Nee 
  Ja 
 
60.  Gaf de jeugdverpleegkundige een goed 

antwoord op je vragen? 
  Nee 
  Ja 
 
61.  Welk cijfer geef je de 

jeugdverpleegkundige? Een 0 betekent: 
heel erg slecht. Een 10 betekent:  

 uitstekend 
  0 heel erg slechte jeugdverpleegkundige 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende jeugdverpleegkundige 
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62.  Heb je nog dingen die je kwijt wilt? Dan kun 
je deze hieronder opschrijven 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
63.  Heeft iemand jou geholpen om deze 

vragenlijst in te vullen? 
  Nee ☞ indien nee: vraag 64 overslaan 
  Ja 
 
 
 
 
 

64.  Hoe heeft die persoon jou geholpen? U 
mag meer dan één vakje aankruisen. 

 
  Heeft de vragen voorgelezen 
  Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
  Heeft de vragen in mijn plaats  

  beantwoord 
  Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
  Heeft op een andere manier geholpen, 

  namelijk:   
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 

 
 
 
 
 
 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
 
 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in 
de bijgevoegde enveloppe. 
Een postzegel is niet nodig. 
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Het basisontwerp voor de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de 
afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. 
Deze vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met ActiZ en GGD Nederland. 
 

 



Introductie 
Deze vragenlijst gaat over jouw ervaringen met het zogenaamde preventieve gezondheidsonderzoek (dat is 
het onderzoek door de jeugdarts & assistente of jeugdverpleegkundige). Het invullen van de vragenlijst 
duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.  

Jouw deelname is vrijwillig, je kunt er ook voor kiezen om de vragenlijst niet in te vullen. Als je ervoor kiest 
om het niet te doen, zet dan in dit vakje  een kruisje en stuur deze bladzijde terug in de antwoordenvelop. 
Dit heeft geen invloed op jouw verdere behandeling. 

Je ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om 
te weten of je de vragenlijst hebt teruggestuurd zodat we je geen herinneringen hoeven te sturen. De 
resultaten worden anoniem verwerkt. 

Heb je nog vragen, dan kun je bellen met XXXX, telefoonnummer XXXX. Ook kun je een email sturen naar 
XXXX: XXXX@XXX.XX 
  

 
 
 
 
INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
♦ Beantwoord alle vragen door een kruisje te zetten in het vakje dat links van jouw antwoord staat. 

Jouw antwoorden worden met behulp van een computer geregistreerd. Kruisjes die buiten de vakjes 
staan worden door dit apparaat niet gezien.  

♦ Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op jou van toepassing is of dat je een bepaald aspect van 
de zorg niet hebt meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’, ‘weet ik niet’, 
of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid 

 
  Soms word je gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. In dat geval zie je een 

pijl met een opmerking die je vertelt welke vraag je daarna moet beantwoorden, op de volgende 
manier:  

 
  Ja  Indien Ja, ga door naar vraag 1 
  Nee  
 

♦ Heb je een antwoord ingevuld, maar wil je dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan tussen 
haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

 
 (  ) Ja 
    Nee 
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1. Ben jij dit schooljaar (<jaar>-<jaar>) bij de 
jeugdarts & assistente of 
jeugdverpleegkundige geweest? 

  Ja 
  Nee  Indien Nee: deze vragenlijst is 

 niet op jou van toepassing. Wil je zo 
 vriendelijk zijn hem terug te sturen in 
 de bijgevoegde enveloppe? Een  
 postzegel is niet nodig. 

 
De volgende vragen gaan over de uitnodiging voor 
en informatie over het gezondheidsonderzoek. 
 
2.  Was vóór het gezondheidsonderzoek 

duidelijk wat je ervan kon verwachten? 
  Nee 
  Ja 
 
De volgende vragen gaan over het tijdstip van het 
gezondheidsonderzoek 
 
3.  Was er een precies tijdstip afgesproken 

waarop je voor het gezondheidsonderzoek 
werd verwacht? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 5 
  Ja 
 
4.  Werd je binnen 15 minuten na de 

afgesproken tijd geholpen? 
  Nee 
  Ja 
 
De volgende vragen gaan over de plaats van het 
gezondheidsonderzoek 
 
5.  Waar heeft het onderzoek plaats 

gevonden? 
  Op de eigen school 
  In een gebouw van de GGD 
  Op het consultatiebureau 
  Ergens anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
6.  Vond je het invullen van de vragenlijst een 

goede voorbereiding op het 
gezondheidsonderzoek? 

  Nee 
  Ja 
 
 
 

7.  Was het een probleem om de vragen te 
beantwoorden? 

  Een groot probleem 
  Een klein probleem 
  Geen probleem 
 
8.  Welke opleiding volg je nu? 
  VMBO  
  HAVO ☞ ga naar vraag 36 
  VWO ☞ indien nee: ga naar vraag 36 
 
De volgende vragen gaan over de jeugdarts. 
 
9.  Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek 

contact gehad met een jeugdarts? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 21 
  Ja 
 
Vragen over de jeugdarts. 
 
10.  Was de jeugdarts beleefd tegen je? 
  Nee 
  Ja 
 
11.  Luisterde de jeugdarts aandachtig naar je? 
  Nee 
  Ja 
 
12.  Nam de jeugdarts je serieus? 
  Nee 
  Ja 
 
13.  Besteedde de jeugdarts voldoende tijd aan 

jou? 
  Nee 
  Ja 
 
14.  Voelde je je op je gemak bij de  jeugdarts? 
  Nee 
  Ja 
 
15.  Vond je de jeugdarts deskundig? 
  Nee 
  Ja 
 
16.  Was de jeugdarts op de hoogte van jouw 

verleden? 
  Nee 
  Ja 
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17.  Gaf de jeugdarts een goed antwoord op je 
vragen? 

  Nee 
  Ja 
 
18.  Kon je met de jeugdarts praten over zaken 

die tijdens het gezondheidsonderzoek niet 
naar wens verliepen? 

  Nee 
  Ja 
 
19.  Vertrouwde je erop dat de jeugdarts 

persoonlijke informatie niet zou 
doorvertellen? 

  Nee 
  Ja 
 
20.  Welk cijfer geef je de jeugdarts? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

  0 heel erg slechte jeugdarts 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende jeugdarts 
 
De volgende vragen gaan over de assistente 
 
21.  Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek 

contact gehad met een  assistente? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 50 
  Ja 
 
Vragen over de assistente. 
 
22.  Was de assistente beleefd tegen je? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
23.  Luisterde de assistente aandachtig naar je? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
 
 

24.  Nam de assistente je serieus? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
25.  Besteedde de assistente voldoende tijd aan 

jou? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
26.  Voelde je je op je gemak bij de  assistente? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
27.  Vond je de assistente deskundig? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
28.  Gaf de assistente je ruimte om mee te 

denken over wat het beste is voor jou? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
29. Legde de assistente dingen op een 

begrijpelijke manier uit? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
30. Was de assistente op de hoogte van jouw 

voorgeschiedenis? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
31. Kreeg je van de assistente de ruimte om 

vragen te stellen? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
32.  Gaf de assistente een goed antwoord op je 

vragen? 
  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
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33.  Kon je met de assistente praten over zaken 
die tijdens het gezondheidsonderzoek niet 
naar wens verliepen? 

  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
34.  Vertrouwde je erop dat de assistente 

persoonlijke informatie niet zou 
doorvertellen? 

  Nee 
  Ja 
  Niet van toepassing 
 
35.  Welk cijfer geef je de assistente? Een 0 

betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend 

  0 heel erg slechte assistente 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende assistente 
 
De volgende vragen gaan over de 
jeugdverpleegkundige. 
 
36.  Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek 

contact gehad met een 
jeugdverpleegkundige? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 50 
  Ja 
 
Vragen over de jeugdverpleegkundige. 
 
37.  Was de jeugdverpleegkundige beleefd 

tegen je? 
  Nee 
  Ja 
 
38.  Luisterde de jeugdverpleegkundige 

aandachtig naar je? 
  Nee 
  Ja 
 
 
 
 

39.  Nam de jeugdverpleegkundige je serieus? 
  Nee 
  Ja 
 
40.  Besteedde de jeugdverpleegkundige 

voldoende tijd aan jou? 
  Nee 
  Ja 
 
41.  Vond je de jeugdverpleegkundige 

deskundig? 
  Nee 
  Ja 
 
42.  Gaf de jeugdverpleegkundige je ruimte om 

mee te denken over wat het beste is voor 
jou? 

  Nee 
  Ja 
 
43.  Legde de jeugdverpleegkundige dingen op 

een begrijpelijke manier uit? 
  Nee 
  Ja 
 
44.  Was de jeugdverpleegkundige op de 

hoogte van jouw voorgeschiedenis? 
  Nee 
  Ja 
 
45.  Kreeg je van de jeugdverpleegkundige de 

ruimte om vragen te stellen? 
  Nee 
  Ja 
 
46.  Gaf de jeugdverpleegkundige een goed 

antwoord op je vragen? 
  Nee 
  Ja 
 
47.  Kon je met de jeugdverpleegkundige praten 

over zaken die tijdens het 
gezondheidsonderzoek niet naar wens 
verliepen? 

  Nee 
  Ja 
 
48.  Vertrouwde je erop dat de 

jeugdverpleegkundige persoonlijke 
informatie niet zou doorvertellen? 

  Nee 
  Ja 
 

5 



49.  Welk cijfer geef je de 
jeugdverpleegkundige? Een 0 betekent: 
heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend 

  0 heel erg slechte jeugdverpleegkundige 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekende jeugdverpleegkundige 
 
De volgende vragen gaan over lichamelijke en 
psychosociale ontwikkeling. 
 
50.  Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek 

voldoende aandacht besteed aan hoe jij in 
je vel zit/hoe jij je voelt? 

  Nee 
  Ja 
 
51.  Heb je tijdens het gezondheids onderzoek 

advies of voorlichting gekregen over 
roken? 

  Nee 
  Ja 
 
52.  Als je rookte, ben je dan na het 

gezondheidsonderzoek gestopt met roken 
of ben je minder gaan roken? 

  Ik rookte niet ☞ ga naar vraag 54 
  Ik ben gestopt met roken 
  Ik ben minder gaan roken 
  Nee, ik ben niet gestopt met roken en 

 ben ook niet minder gaan roken ☞ indien 
 nee: ga naar vraag 54 

 
53.  Heeft het advies dat/de voorlichting die je 

tijdens het gezondheidsonderzoek over 
roken hebt gekregen je bij het  stoppen of 
minderen geholpen? 

  Nee 
  Ja 
  Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek 

 geen advies of voorlichting over roken 
 gekregen 

 
 
 
 

54.  Heb je tijdens het gezondheids onderzoek 
advies of voorlichting gekregen over 
alcoholgebruik? 

  Nee 
  Ja 
 
55.  Als je alcohol dronk, ben je na het 

gezondheidsonderzoek gestopt met 
drinken of ben je minder gaan drinken? 

  Ik gebruikte geen alcohol ☞ ga naar  
 vraag 57 

  Ik ben gestopt met drinken 
  Ik ben minder gaan drinken 
  Nee, ik ben niet gestopt met drinken en 

 ben ook niet minder gaan drinken ☞  
 indien nee: ga naar vraag 57 

 
56.  Heeft het advies dat/de voorlichting die je 

tijdens het gezondheidsonderzoek over 
alcoholgebruik hebt gekregen je geholpen 
bij het stoppen of minderen? 

  Nee 
  Ja 
  Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek 

 geen advies of voorlichting over alcohol 
 gekregen 

 
57.  Heb je tijdens het gezondheids onderzoek 

advies of voorlichting gekregen over het 
gebruik van drugs? 

  Nee  
  Ja 
 
58.  Als je drugs gebruikte, ben je na het 

gezondheidsonderzoek gestopt met drugs 
gebruiken of ben je minder gaan 
gebruiken? 

  Ik gebruikte geen drugs ☞ ga naar vraag 
 60  

  Ik ben gestopt met gebruiken 
  Ik ben minder gaan gebruiken 
  Nee, ik ben niet gestopt met gebruiken 

 en ben ook niet minder gaan gebruiken 
 ☞ indien nee: ga naar vraag 60 
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59.  Heeft het advies dat/de voorlichting die je 
tijdens het gezondheidsonderzoek over 
drugs hebt gekregen je bij het stoppen of 
minderen geholpen? 

  Nee 
  Ja 
  Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek 

 geen advies of voorlichting over drugs 
 gekregen 

 
60.  Deed je aan een sport of aan lichamelijke 

beweging in de periode dat het 
gezondheidsonderzoek plaats vond? 

  Nee 
  Ja 
 
61.  Heb je tijdens het gezondheids onderzoek 

advies of voorlichting gekregen over 
sporten of lichamelijke  beweging? 

  Nee 
  Ja 
 
62.  Ben je na het gezondheidsonderzoek 

gestopt meer gaan sporten of meer aan 
lichamelijke beweging gaan doen? 

  Ik ben meer gaan sporten/meer aan  
 lichamelijke beweging gaan doen 

  Nee, ik ben niet meer gaan sporten/meer 
 aan lichamelijke beweging gaan doen ☞ 
 indien nee: ga naar vraag 64 

 
63.  Heeft het advies dat/de voorlichting die je 

tijdens het gezondheidsonderzoek over 
sport en lichamelijke beweging hebt 
gekregen je hierbij geholpen? 

  Nee 
  Ja 
  Ik heb tijdens het gezondheidsonderzoek 

 geen advies of voorlichting over sporten 
 of lichamelijke beweging gekregen 

 
64.  Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek 

voldoende aandacht besteed aan je gedrag 
in het algemeen? 

  Nee 
  Ja 
 
65.  Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek 

advies of voorlichting gekregen over je 
gedrag in het algemeen? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 67 
  Ja 
 

66.  Heb je naar aanleiding van het advies 
dat/de voorlichting die je tijdens het 
gezondheidsonderzoek over je gedrag in 
het algemeen hebt gekregen, je gedrag 
aangepast? 

  Nee 
  Ja 
 
Onderstaande vragen gaan over eetgedrag. 
 
67.  Werd er tijdens het gezondheidsonderzoek 

voldoende aandacht besteed aan je 
eetgedrag? 

  Nee 
  Ja 
 
68.  Heb je tijdens het gezondheidsonderzoek 

advies of voorlichting gekregen over je 
eetgedrag? 

  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 70 
  Ja 
 
69.  Heb je naar aanleiding van het advies 

dat/de voorlichting die je tijdens het 
gezondheidsonderzoek over je eetgedrag 
hebt gekregen, je eetgedrag aangepast? 

  Nee 
  Ja 
 
70.  Werd je na het gezondheidsonderzoek goed 

doorverwezen naar een hulpverlener als 
daar aanleiding voor was? 

  Nee 
  Ja 
  Geen aanleiding voor 
 
71.  Heb jij contacten met hulpverleners? 
  Nee ☞ indien nee: ga naar vraag 73 
  Ja 
 
72.  Zo ja, welke? 
  Specialist 
  Jeugdafdeling RIAGG 
   (Kinder)fysiotherapeut 
  Huisarts 
  Diëtist 
  Orthopedagoog 
  Bureau Jeugdzorg 
  Anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
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De volgende vragen gaan over het 
gezondheidsonderzoek in het algemeen 
 
73. Vond je het gezondheidsonderzoek nuttig? 
  Nee 
  Ja 
 
74.  Welk cijfer geef je het 

gezondheidsonderzoek? Een 0 betekent: 
heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend 

  0 heel erg slecht gezondheidsonderzoek 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 uitstekend gezondheidsonderzoek 
 
 
VRAGEN OVER JEZELF 
 
Tot slot nog een aantal vragen over jezelf. 
 
75.  Hoe zou je over het algemeen je 

lichamelijke gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 
76.  Hoe zou je over het algemeen je geestelijke 

gezondheid noemen? 
  Uitstekend 
  Zeer goed 
  Goed 
  Matig 
  Slecht 
 
77.  Hoe oud ben je? 
  Jonger dan 12 jaar 
  12 jaar 
  13 jaar 
  14 jaar 
  15 jaar 
  ouder dan 15 jaar 
 
 

78.  Ben je een jongen of een meisje? 
  Jongen 
  Meisje 
 
79.  In welk land ben je geboren? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
80.  In welk land is je moeder geboren? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
 
81.  In welk land is je vader geboren? 
  Nederland 
  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
  Suriname 
  Marokko 
  Turkije 
  Duitsland 
  Nederlandse Antillen 
  Aruba 
  Anders, namelijk: 

 
 (a.u.b. in blokletters) 
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82.  In welke taal praat je thuis het meeste? 85.  Heeft iemand jouw geholpen om deze 
vragenlijst in te vullen?   Nederlands 

  Nee  ☞ indien nee: ga naar vraag 87   Fries  
 Nederlands dialect   Ja 

  Indonesisch 
86.  Hoe heeft die persoon jou geholpen? kruis 

alles aan wat van toepassing is 
 Sranan (Surinaams) 
 Marokkaans-Arabisch 
 Turks   Heeft de vragen voorgelezen 
 Duits   Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
 Papiaments (Nederlandse Antillen)   Heeft de vragen in mijn plaats  

 beantwoord   Anders, namelijk:   
   Heeft de vragen in mijn taal vertaald 

  Heeft met mij nagedacht over de  
 antwoorden 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
83.  Wat zijn de vier cijfers van jouw postcode? 

  

  Heeft op een andere manier geholpen, 
 namelijk:     

 
  (a.u.b. in blokletters) 
84.  Als je een ding zou kunnen veranderen   
 aan het gezondheidsonderzoek, wat zou dat 

dan zijn? 
 
 

  
  
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
 
87.  Heb je nog op- en aanmerkingen? Schrijf deze hieronder op. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST! 
 
 

Stuurt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terug in  
de bijgevoegde enveloppe. 
Een postzegel is niet nodig. 
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