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GEZAMENLIJK METEN IN DE JEUGD-GGZ 

 VERDIEPING EN UITWISSELING 

 
Gezamenlijk meten kan de kwaliteit van de jeugd-ggz 
verbeteren. De leden van het Kenniscentrum Kinder- 
en Jeugdpsychiatrie hebben de ambitie om het 
gezamenlijk meten verder te ontwikkelen en data 
voor elkaar toegankelijk te maken.  
 
Het symposium 
Tijdens het symposium wordt de meerwaarde van 
gezamenlijk meten in de jeugd-ggz besproken. Prof. 
dr. Marloes Kleinjan en dr. Ilse Tamrouti (directeur 
van het Kenniscentrum) brengen vragen als ‘wat 
levert gezamenlijk meten ons op?’ en ‘waar liggen de 
behoeften van organisaties op dit moment?’ ter 
sprake. Binnen het programma is daarnaast ruimte 
voor uitwisseling van ervaringen met meten en 
hermeten binnen organisaties. In de werksessies 
staan drie thema’s centraal: 

1. verbinden van grotere hoeveelheden 
kwantitatieve data met kleinere casestudies 

2. verbinden van data met de werkvloer: hoe 
slaan we de brug naar zorgprofessionals? 

3. verbinden van meten en onderzoek aan 
patiënten: hoe wordt onderzoek interessant 
voor ouders en kinderen? 

 
Voor wie 
Voor professionals, onderzoekers en bestuurders in 
de jeugd-ggz die zich hierin verder willen verdiepen.  

Voorlopig programma 

12:30 – 13:00u  Ontvangst met koffie & thee 

13:00 – 13:25u  Opening door dr. Ilse Tamrouti, 

directeur Kenniscentrum Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie 

13:25 – 14:00u   Lezing door prof. dr. Marloes 

Kleinjan, hoogleraar mentale 

gezondheidsbevordering bij 

jeugd, UU/Trimbos-instituut 

14:00 – 15:00u  Werksessies ronde 1   

15:00 – 15:45u  Pauze - Uitwisseling met drankje  

15.45 – 16.30u Werksessies ronde 2   

16.30 – 17.00u Plenaire afsluiting   

 
Informatie en aanmelden 
Donderdag 16 mei van 12:30 tot 17:00 uur,  
De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht. 
 
Meld u vóór 29 april 2019 aan via  
https://goo.gl/forms/GJ36ZMelmfq1WntD2  
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. 
Er is beperkt plek, schrijf u snel in!  
 
Graag tot ziens op 16 mei! 

 

  
 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ziet het als zijn taak om wetenschappelijke kennis 
toegankelijk te maken voor de praktijk. Dit doet het Kenniscentrum onder andere door het stimuleren 
en faciliteren van gezamenlijk onderzoek en innovatie. Het symposium en de verdieping in het thema 
'gezamenlijk meten' levert hiervoor een belangrijke input. Het symposium maakt deel uit van het 
tweejarige programma ‘Kennis voor de Transformatie’, gefinancierd door het ministerie van VWS.       
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