
GGD’s succesvolle ePublic Health:
On- en offline GroeiGids 

Betrouwbare info vanaf zwangerschap tot 
puberteit, altijd in eigen hand



Groei en ontwikkeling bijhouden

Funfactor! Foto’s & 
video’s, items delen 
en een 
herinneringsalbum 
maken voor later

Groei en ontwikkeling 
zelf bijhouden en 
gegevens altijd bij de 
hand incl. vaccinaties, 
mijlpalen, 
kinderziekten, etc.



Preventieve informatie over gezondheid, ontwikkeling en opvoeden

In-app berichten passend 
bij duur van de 
zwangerschap of leeftijd 
kind

Doorklikken naar  
informatie passend 
bij invoer



Meteen uitproberen?

www.groeigids.nl/inloggen

Inlog: appdummies@gmail.com

Wachtwoord: opgroeien

http://www.groeigids.nl/inloggen
mailto:appdummies@gmail.com


De beste apps voor 

jouw gezondheid!
www.GGDAppStore.nl

https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw
https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw
http://www.ggdappstore.nl/


Alle mensen hebben het recht 
om zelf de regie te voeren op 
hun gezondheid.  Ze dienen 
daarom gemakkelijk, begrijpelijk 
en overzichtelijk toegang 
tot e(public) health  te hebben 
die een bijdrage kan leveren aan 
het verbeteren van de regie op 
zijn/haar gezondheid.

GGD AppStore toetst op: 

 Gebruiksvriendelijkheid 

 Betrouwbaarheid 

 Privacy en veiligheid 

 Onderbouwing 
(effectiviteit) 

én ontsluit de informatie over  
‘goedgekeurde apps’ open en 
transparant via de eigen 
database en andere 
platforms.

https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw
https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw


JouwGGD.nl

 Gezondheidsinformatie (breed)

 Preventie

 Online advies en hulp

 Doelgroep: 13 – 23 jaar

 Met, door en voor jongeren

 26 GGD’en en JGZ-organisaties



Waarom?

• 12+ leeftijdsgroep  grote ontwikkelingen

• Doelgroep met grote informatiebehoefte

• Veel info op het web, maar: wat is waar?

• Aanvulling op regulier zorgaanbod 

andere wijze van hulp, flexibilisering van zorg



Geleerde lessen opschaling

• Wie is je klant? Ken je klant, betrek je klant

• Je kan het niet alleen! Samenwerking is key

• Duidelijke visie / stip op horizon: Deel je droom!

• Co-creatie – laten ontstaan en openstaan voor andere 
ideeën en invalshoeken

• Zorg voor helder ‘verdien/ businessmodel’ met ‘what’s in it
for them’ 

• Wees ‘gastvrij’ - meerdere kansen voor aansluiten en 
meedoen

• Positieve energie – lange adem -doorzetten

• Stel regelmatig bij – wees flexibel

• Vanaf start en ontwerp – stakeholders kunnen meedoen en 
meedenken

• Nooit af



Contact / informatie:

akesler@ggd.amsterdam.nl

MWesterlaken@ggdru.nl

pvtiggelen@ggd.amsterdam.nl


