
DIGITALE GIZ :  EEN A ANTREKKELIJK HULPMIDDEL

De Digitale GIZ biedt ouders, 
kinderen en professionals binnen-
kort veel extra functionaliteiten. 
Het wordt een aantrekkelijk 
 hulpmiddel om de zorgbehoeften 
scherp te krijgen en daardoor zorg 
op maat te kunnen leveren.  
De versie op de tablet vormt voor 
ouders en jongeren een  stimulans 
er zelf actiever mee aan de slag te 
gaan en hun gezinssituatie te 
monitoren.

DIGITALE GIZ

De ervaringen met de GIZ-methodiek, die in 
2013 is ingevoerd, zijn positief. Ouders en 
jongeren geven aan dat de werkwijze helpt 
een goed beeld te krijgen waar de zorgen 
zitten, maar ook inzicht geven in wat wel 
goed gaat. Ze waarderen hun actieve 
betrokkenheid bij de beslissing over de 
aanpak en de ondersteuning. Door de 
gezamenlijke inschatting van de zorg-
behoeften accepteren zowel ouders als 
kinderen de aangeboden hulp ook beter. 
Voor professionals biedt de GIZ door de 
structuur en praktische tools houvast om 
samen met ouders en jeugdigen te 
beslissen welke hulp het beste aansluit bij 
hun situatie.

DE DIGITALE GIZ
In het ZonMw project ‘Digitale GIZ; een 
methodiek voor het Gezamenlijk Inschatten 
van Zorgbehoeften’ wordt door TNO en 
GGD HM in co-creatie met de doelgroep en 
andere belanghebbenden een digitale 
versie van de GIZ ontwikkeld en 
 geëvalueerd. Deze behoudt de sterke 
punten van de huidige methodiek, maar 
biedt tal van extra’s:

– vergroten handzaamheid en gebruiks-
vriendelijkheid van de GIZ

– mogelijkheid tot zelfmonitoring voor 
cliënt en vergroten van eigen regie

– als professional altijd passende 
voorlichting en interventies bij de hand 
hebben

– efficiënt rapporteren van GIZ-
inschattingen en vervolgstappen in het 
digitale dossier JGZ en burgerdossier

– het uitwisselen van GIZ-inschattingen 
tussen verschillende organisaties

– inzicht in de zorgbehoeften van cliënten 
en het aanwezige zorgaanbod

HOE WERKT DE DIGITALE GIZ?
De Digitale GIZ kan bij elk contact met 
ouders, kinderen en jongeren worden 
ingezet. Het draait op een tablet of kleine 
laptop, die eenvoudig mee te nemen is 
door de professional. De Digitale GIZ start 
met de oorspronkelijke schema’s als 
visuele hulpmiddelen, die eerder hun 
waarde hebben bewezen.

GEZAMENLIJK ZORGBEHOEFTEN 
INSCHATTEN
GIZ is gericht op ouders, kinderen vanaf 
8 jaar en jongeren. Het is een weten-
schappelijk onderbouwde werkwijze om 
zicht te krijgen op zowel de ontwikkel- en 
zorgbehoeften als de sterke kanten binnen 
een gezin. Daarbij maakt de zorg-
professional gebruik van visuele hulp-
middelen om het gesprek met ouders of 
jeugdigen gestructureerd en gemotiveerd 
te voeren.
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