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Definiëring regierol

Het realiseren en bewaken van de samenhang in taken, 

verantwoordelijkheden en werkzaamheden van alle bij 

een bevolkingsonderzoek betrokken partijen met als doel 

optimaal recht te doen aan de algemene uitgangspunten 

voor bevolkingsonderzoeken (effectief, doelmatig, 

betrouwbaar en onderdeel van de keten)



Uitgangspunten

1. Effectiviteit

2. Doelmatigheid

3. Betrouwbaarheid

4. Aansluiting op de zorg



Regietaken

1. Coördineren en regisseren van betrokken organisaties 

2. Financieren 

3. Monitoren en evalueren

4. Communiceren met publiek, professionals, stakeholders

5. Innoveren

6. Adviseren en informeren beleidsmakers



Hoe doen we dat?

• Ondersteuners

• Werkgroepen

• Programmacommissie





Programmacommissie NGS

Deskundigen uit kringen van 
relevante beroepsgroepen 
en organisaties met gezag 
binnen hun vakgebied of hun 
‘netwerk’, en met relaties in 
het veld

Adviesfunctie

Voorzitter: onafhankelijk

Secretaris: 
programmacoordinator NGS



Samenstelling Programmacommissie NGS

Voorzitter (onafh) Progr. coördinator NHPS

Audioloog neonatoloog

Jeugdarts regiocoördinator

NSDSK NHG

Sociale pediater TNO

ActiZ IGZ

RIVM/CJG VWS (agendalid)

Manager JGZ RIVM CvB

KNO arts



Werkgroep

kwaliteit



Werkgroep voorlichting



Coördineren en regisseren 

van betrokken organisaties 

Activiteiten onder andere:

�Ontwikkeling van een Draaiboek

Vervangt het protocol

Hierin opgenomen kwaliteitseisen



Monitoren en evalueren 

Onder andere vaststellen van:

• indicatoren

• kwaliteitsnormen

• minimale gegevensset

• vormgeven van monitoring



Communiceren met publiek, professionals, 

stakeholders

Activiteiten onder andere: 

� ontwikkeling folders (in negen talen)

� website (ook in het Engels):

�www.rivm.nl/pns/gehoorscreening

�www.rivm.nl/gehoorscreening

PNS conferentie

� informatiebijeenkomsten/klankbordgroep

� (digitale) nieuwsbrieven



Foldermateriaal

Twee folders:

• algemene folder

• folder onvoldoende

‘Gratis’ verstuurd naar gemeentes (alg folder) en 

regiocoördinatoren (‘folder onvoldoende’)

Folders half 2009 geëvalueerd � één aanpassing



Hoe de folders tot stand kwamen:

1. Analyse ‘oude’ folders

2. Ontwikkelen conceptfolders

3. Bespreken in werkgroep voorlichting

4. Voorleggen aan regiocoördinatoren

5. Taalcheck

6. Juridische check

7. Mooie lay-out en vormgeving

8. Pre-test bij ouders

9. Voorleggen aan programmacommissie

10.Vertaling in negen talen



Beeldmateriaal



Informatiehuishouding

• Verbetering aanlevering kindgegevens nav

knelpunteninventarisatie

• Digitale overdracht van gegevens mogelijk tussen de bij 

de neonatale gehoorscreening betrokken 

informatiesystemen en databases

• workflowbeschrijving

• vergelijken en zo mogelijk uniformeren gegevens

• omschrijving transacties

• definiëring berichten



En verder:

• meningitis

• aansluiting op de zorg

• evaluatie ziekenhuisprotocol

• Afstemming op hielprikscreening

• internationale vergelijking resultaten NGS

• kijken bij de buren



De resultaten zullen in zijn geheel op 19 november dor de 

programmacommissie worden besproken

�Rapport wordt aan alle betrokkenen verstuurd 

(waaronder de AC’s)

�komt eind november op de website



Dank voor uw aandacht

Vragen: anneke.meuwese@rivm.nl


