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Voorwoord

GGD Gelderland-Zuid ontwikkelde enkele jaren geleden een app voor pedagogisch medewerkers, genaamd KIDDI. 

Voorafgaand heeft GGD Gelderland-Zuid een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften aan een app voor pedagogisch 

medewerkers, met als doel inzicht te krijgen in hoe de app het beste kon worden geïmplementeerd. Met als resultaat 

dat de app in 2017 via de lokale GGD werd geïmplementeerd.

De taak van iedere GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners uit de regio. 

GGD Gelderland-Zuid richt zich op de inwoners uit de gemeenten Berg en dal, Beuningen, Buren, Culemborg, 

Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, en Wijchen (GGD 

Gelderland-Zuid, 2019). De app is echter ontwikkeld om zowel kinderopvangorganisaties in de regio van Gelder-

land-Zuid als in andere regio’s in Nederland te bereiken.

Dit rapport omvat een evaluatieonderzoek naar de KIDDI-app uitgevoerd door GGD Gelderland-Zuid. Het onderzoek 

is financieel ondersteund door het CIb programmabudget van het RIVM.

Alle deelnemers en andere betrokkenen bedanken wij voor hun bijdrage aan het onderzoek. 

Nijmegen, mei 2019
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Samenvatting

In de kinderopvang is het risico op infectieziekten verhoogd. De mobiele applicatie KIDDI is ontwikkeld voor peda-

gogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. De app bevat informatie 

over infectieziekten, hygiëne en gezondheid. Sinds de lancering van de app heeft er nog geen evaluatie plaatsge-

vonden. Dit onderzoek omvat een procesevaluatie met als doel inzicht te krijgen in het bereik, het gebruik en de 

waardering van de app en inzicht in de implementatie van de app door GGD’en. Met deze inzichten kan de app verder 

ontwikkeld worden.

Verschillende methoden zijn gehanteerd om dit onderzoeksdoel te bereiken. Ten eerste, is een kwantitatieve vragen-

lijst in Survey Monkey via de mail verspreid onder pedagogisch medewerkers (N= 208). Hiermee is het gebruik en de 

waardering van de app gemeten bij de doelgroep van de app. De vragenlijst bevatte ook de System Usability Scale, 

waarmee de bruikbaarheid van de app is gemeten. Zowel pedagogisch medewerkers die de app gebruiken als niet 

gebruiken konden deelnemen aan de vragenlijst. Ten tweede, is via een feedbackfunctie in de app data verzameld 

over het bereik, gebruik, en de waardering van alle gebruikers van de app. Ten slotte, zijn er vragenlijsten telefonisch 

of per mail beantwoordt door medewerkers van teams infectiebestrijding van de GGD over de implementatie van de 

app. Er werd voornamelijk beschrijvende statistiek gebruikt in dit onderzoek. 

De belangrijkste resultaten laten zien dat meer dan de helft van de gebruikers pedagogisch medewerker is van 

een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Echter er zijn ook andere gebruikers van de app, 

zoals ouders en medewerkers van een (basis)school. Het merendeel van de pedagogisch medewerkers en andere 

gebruikers bleek de app iedere week tot iedere maand te gebruiken. Verder toonde de resultaten dat pedagogisch 

medewerkers die de app gebruiken (N=71) de app gemiddeld het cijfer 8 geven (SD =0,9). Daarnaast wordt de app 

door hen als bruikbaar ervaren (SUS=76,7). De esthetiek en informatie van de app wordt ook goed gewaardeerd 

door pedagogisch medewerkers die de app gebruiken. Wel lijken sommige pedagogisch medewerkers die de app 

gebruiken behoefte te hebben aan uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen. 

Tot slot bleek een groot deel van de GGD’en tenminste een flyer, nieuwsbrief of mail over de app te hebben verstuurd 

aan de kinderopvang. Echter zo’n acht GGD’en bleken geen flyer, nieuwsbrief of mail te hebben verstuurd. 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de app over het algemeen goed gewaardeerd wordt door zowel 

gebruikers, pedagogisch medewerkers die de app gebruiken als GGD-medewerkers. Daarnaast kan geconcludeerd 

worden dat de app op verschillende manieren is gepromoot door GGD’en. Voor de app wordt onder meer aanbevolen 

om de informatie in de app uit te breiden en de doelgroep van de app te heroverwegen. Voor vervolgonderzoek is 

het nuttig bevonden de app te blijven evalueren op gebruik en waardering en om in de toekomst een effectevaluatie 

uit te voeren.
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1. Inleiding

1.1. Achtergrond en aanleiding

In Nederland gaan veel kinderen naar de kinderopvang. Ruim 775.000 kinderen gingen in 2017 naar een dagopvang 

of buitenschoolse opvang (CBS, 2018a). Jonge kinderen komen hier in contact met veel andere kinderen, wat 

het risico op overdracht van infectieziekten verhoogt (Enserink et al., 2013). Om dit risico te beperken, stelt het 

Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid [LCHV] richtlijnen over hygiëne en informatie over ziektebeelden op 

voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Infectieziekten verspreiden zich van persoon tot persoon en worden veroorzaakt door pathogene micro-organismen 

als bacteriën, schimmels, virussen en parasieten (World Health Organization [WHO], 2019). De GGD is betrokken 

bij de bestrijding en signalering van infectieziekten bij instellingen, waaronder ook kinderopvangorganisaties. Bij 

een ongewoon aantal zieken met “maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige 

aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard” zijn instellingen wettelijk verplicht dit te melden aan de GGD (art 

26. Lid 1 Wet Publieke Gezondheid 2019).

Om verspreiding van infectieziekten in de kinderopvang te beperken, is het belangrijk dat pedagogisch mede-

werkers goede toegang hebben tot de LCHV-richtlijnen. Voorheen verstrekte de GGD de richtlijnen op papier aan 

kinderopvangorganisaties. Maar deze zogenaamde papieren “klappers” zijn vervallen, omdat de richtlijnen digitaal 

beschikbaar zijn gemaakt door het LCHV. Een aantal GGD-medewerkers ontvingen echter zorgelijke signalen over de 

toegang tot deze richtlijnen. De verouderde papieren klapper bleek nog steeds in gebruik en pedagogisch medewer-

kers leken weinig gebruik te maken van de digitale richtlijnen. Als reactie hierop is de KIDDI-app ontwikkeld. De app 

dient als aanvulling op de digitale richtlijnen en is ontwikkeld om informatie toegankelijk te maken voor pedagogisch 

medewerkers. Het uiteindelijke doel van de app is om de kwaliteit van zorg omtrent hygiëne en gezondheid op de 

kinderopvang te verbeteren.

Tegenwoordig zijn smartphones en mobiele applicaties namelijk alomtegenwoordig in onze samenleving. Volgens 

het CBS heeft maar liefst 90,3% van de mensen boven de 12 jaar een mobiele telefoon of smartphone (CBS, 

2018b). Dit maakt een mobiele applicatie een potentieel nuttig middel om informatie op een toegankelijke manier 

te verstrekken, ook voor gezondheidsdoeleinden. M-health is een vorm van eHealth waarbij men gezondheidszorg 

aanbiedt via mobiele apparaten, bijvoorbeeld via smartphones (Loohuis & Chavannes, 2017). 

Voorafgaand aan de lancering van de app heeft Tober & Peters (2015) onderzoek gedaan naar de manier waarop 

app het beste kan worden geïmplementeerd. Hieruit bleek dat verspreiding vanuit de lokale GGD via post of mail 

de voorkeur had. Uiteindelijk hebben alle GGD’en een digitale flyer ontvangen van de app om aan kinderopvangor-

ganisaties te verspreiden. De app is ook via sociale media en websites van het RIVM, GGD Gelderland-Zuid en de 

Brancheorganisatie Kinderopvang verspreid.

Tot op heden heeft er nog geen evaluatieonderzoek naar de app plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen zicht op 

wie de gebruikers zijn van de app, hoe vaak de app wordt gebruikt en in welke mate de app wordt gewaardeerd. 

Daarnaast is er geen inzicht in wat GGD’en hebben gedaan om de app te verspreiden. Deze inzichten helpen om te 

kijken of de app de juiste doelgroep bereikt en aansluit bij hun wensen. Bovendien kunnen deze inzichten een basis 

vormen voor het verbeteren en verder verspreiden van de app. Dit rapport bevat een uitgebreide procesevaluatie 

naar de KIDDI-app.

1.2. De KIDDI-app

KIDDI is een mobiele applicatie met informatie over infectieziekten, hygiëne en gezondheid. De app is ontwikkeld 

voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. De informatie 
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over infectieziekten en hygiëne uit de app is gebaseerd op de richtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 

en buitenschoolse opvang van het LCHV (RIVM, 2017).

De app is ontwikkeld in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het 

RIVM. Hierbij is de app inhoudelijk vormgegeven door GGD Gelderland-Zuid en de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen heeft de applicatiesoftware ontwikkeld. Het RIVM is verantwoordelijk voor de informatie in de app en het 

updaten van de app (RIVM, 2017).

Sinds 2017 kan de app gratis worden gedownload in de Google Play store en iOS app store. De app is in februari 

2019 al 24.376 keer geïnstalleerd, waarvan 15.514 iOS installaties (inclusief herinstallaties) en 8.862 Android 

installaties. De app is ontwikkeld voor zowel smartphones als tablets en kan offline worden gebruikt.

In figuur 1 is een screenshot van de KIDDI-app startpagina weergegeven. De app bestaat uit 6 onderdelen. Het 

onderdeel Infectieziekten ABC bevat beschrijvingen van infectieziekten met informatie over symptomen, hoe een 

besmetting plaats vindt, wat een beroepskracht kan doen, wanneer een kind moet worden geweerd van een kinder-

opvang en wanneer men een infectieziekte aan de GGD dient te melden. Het onderdeel Hygiëne bevat richtlijnen en 

instructies over hygiëne. Bijvoorbeeld, instructies over het wassen van de handen. Het onderdeel Gezondheid bevat 

verschillende thema’s gerelateerd aan gezondheid. Thema’s als vaccinaties, risico’s voor beroepskrachten, weerstand 

en immuniteit. Het onderdeel Wanneer Melden geeft informatie over meldingsplichtige ziekten en de Wet Publieke 

Gezondheid. Het onderdeel Zoeken bevat de functie van een zoekmachine. In de zoekmachine kunnen gebruikers 

van de app bijvoorbeeld zoeken op een symptoom van een ziektebeeld. Op deze manier krijgen gebruikers van de 

app de infectieziekte te zien die overeenkomt met het ziektebeeld. Daarnaast bevat de app ook contactgegevens 

van alle GGD’en in Nederland. Deze gegevens zijn te vinden in het onderdeel Contact. In bijlage A zijn verschillende 

screenshots toegevoegd om een beeld te schetsen van de onderdelen van de app.

1.3. Doel van het evaluatieonderzoek

Het evaluatieonderzoek omvat de volgende twee doelstellingen: 

 ▪ Inzicht verkrijgen in het bereik, het gebruik en de waardering van de KIDDI-app

 ▪ Inzicht verkrijgen in de implementatie van de KIDDI-app door GGD’en. 

Met deze inzichten kan de app verbeterd en verder ontwikkeld worden. Bovendien kan de implementatie van de app 

verder worden uitgewerkt om het bereik bij de doelgroep te vergroten. 

Figuur 1. Screenshot	startpagina	van	de	KIDDI-app



11

Het evaluatieonderzoek naar het bereik, gebruik en waardering van de app richt zich op pedagogisch medewerkers 

van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang en andere gebruikers van de app. Het evalu-

atieonderzoek naar de implementatie richt zich op medewerkers van teams infectieziektebestrijding van de GGD.

1.4. Onderzoeksvragen

Er zijn twee hoofdvragen opgesteld om deze doelstellingen te behalen.

 ▪ Wat is het bereik, gebruik en de waardering van de KIDDI-app?

 ▪ Welke activiteiten hebben GGD’en uitgevoerd om de KIDDI-app onder de aandacht te brengen bij kinderdag-

verblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders in Nederland?

De eerste hoofdvraag zal aan de hand van de volgende deelvragen worden beantwoord:

 ▪ Wat is het bereik van de KIDDI-app?

 ▪ Wie zijn de gebruikers van de KIDDI-app?

 ▪ Hoe vaak wordt de KIDDI-app gebruikt door pedagogisch medewerkers en andere gebruikers?

 ▪ Hoe waarderen pedagogisch medewerkers en andere gebruikers de KIDDI-app?

1.5. Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit meerdere hoofstukken. Het rapport begint met een beschrijving van het theoretisch kader 

die is opgesteld voor het evaluatieonderzoek. Hierna worden de methoden die gehanteerd zijn voor het verkrijgen 

en verwerken van de data besproken. Vervolgens worden de resultaten beschreven met behulp van beschrijvende 

statistieken. Aansluitend worden de conclusies en de discussiepunten van het onderzoek beschreven, waarbij de 

resultaten in perspectief worden geplaatst. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor het verbeteren van de app 

en voor de implementatie van de app.
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2. Theoretisch Kader

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van het onderzoek beschreven. Het concept “waardering” is breed en 

wordt op verschillende manieren en vanuit verschillende disciplines bestudeerd. Toch zijn er enkele concepten in de 

literatuur die regelmatig naar voren komen wanneer het gaat om de waardering van applicaties. In dit theoretisch 

kader zal de waardering van een mobiele applicatie worden beschreven aan de hand van de deelconcepten “usabi-

lity” en “esthetiek”. Allereerst wordt ingegaan op het concept “usability” en hoe dit concept in een onderzoek kan 

worden gemeten. Vervolgens wordt ingegaan op het concept “esthetiek” en het belang van esthetiek bij een mobiele 

applicatie.

2.1. Usability 

2.1.1. Wat is usability?

In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over usability. In het Nederlands wordt usability vaak aange-

duid met de term bruikbaarheid of gebruiksvriendelijkheid. Het concept “usability” wordt als essentieel gezien bij het 

ontwerpen en evalueren van systemen (ISO, 2018), zoals websites of mobiele applicaties. Hierbij is usability onder 

meer relevant voor het ontwikkelen, beoordelen en vergelijken van systemen (ISO, 2018). Kumar & Mohite (2018) 

benoemen usability als een van de belangrijkste factoren die het succes van mobiele applicaties bepaalt. Volgens 

Tarute, Nikou & Gatautis (2017) laten meerdere studies zelfs zien dat een slechte score op usability de belangrijkste 

factor is voor het niet gebruiken of verwijderen van een mobiele applicatie. 

Een veelgebruikte definitie van usability is die van de International Organization for Standardization [ISO], een 

organisatie die zich bezighoudt met normalisatie. Het ISO definieert usability als:

“De mate waarin een product door bepaalde gebruikers kan worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt 

en naar tevredenheid te bereiken in een bepaalde gebruikersomgeving.” (ISO:9241)

Volgens deze definitie van het ISO wordt usability gevormd door de drie kernbegrippen effectiviteit, efficiëntie en 

tevredenheid. Effectiviteit verwijst hierbij naar de mate waarin gebruikers nauwkeurig en in alle volledigheid hun 

doelen behalen (ISO, 2018). Bijvoorbeeld, de mate waarin een bezoeker van een online webshop in staat is een 

product (het doel) te kopen via een online webshop. Efficiëntie verwijst naar de middelen die nodig zijn om bepaalde 

doelen te behalen (ISO, 2018). Zoals de tijd die een persoon nodig heeft om zijn doelen te behalen. Tevredenheid 

is de mate waarin de gebruikerservaring voldoet aan de verwachting en behoeften van de gebruiker (ISO, 2018). 

Het ISO (2018) stelt dat bij usability rekening gehouden dient te worden met de context waarin het gebruikt wordt.

Een andere veelgebruikte definitie van usability is de definitie van Nielsen. Nielsen (1994) definieert usability aan 

de hand van vijf kwaliteitsattributen, ook wel dimensies genoemd. De vijf dimensies van Nielsen zijn efficiëntie, 

tevredenheid, error, leerbaarheid en onthoudbaarheid. De dimensie error verwijst naar hoe vaak gebruikers een fout 

maken bij gebruik van het systeem en hoe goed gebruikers hiervan kunnen herstellen. Een gebruiker dient zo min 

mogelijk errors te maken bij gebruik van een systeem. Leerbaarheid verwijst naar hoe makkelijk een gebruiker leert 

om het systeem te gebruiken. Het systeem dient zo makkelijk mogelijk te zijn om aan te leren. Onthoudbaarheid 

verwijst naar hoe gemakkelijk een gebruiker het systeem kan gebruiken wanneer het een lange periode niet gebruik 

heeft gemaakt van het systeem (Nielsen, 2012). De dimensies efficiëntie en tevredenheid komen grotendeels over-

een met de eerdergenoemde definities van het ISO. Volgens Nielsen (1994) is usability niet enkel één dimensionaal, 

maar een breed concept bestaande uit meerdere dimensies.

2.1.2. Meten van usability

Usability is relevant voor het evalueren van een mobiele applicatie (ISO, 2018). Volgens Zhang & Adipat (2015) 

is usability zelfs fundamenteel voor het evalueren van applicaties. In de loop der jaren zijn er vele gestandaardi-
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seerde vragenlijsten voor het meten van de usability van een mobiele applicatie, website of ander softwaresysteem 

ontwikkeld. Bijvoorbeeld, de SUMI questionnaire (Kirakowski & Corbett, 1993), USE questionnaire (Lund, 2001) 

en CSUQ questionnaire (Lewis, 1995). Een van de meest gebruikte gestandaardiseerde vragenlijsten is de System 

Usability Scale [SUS] van John Brooke (1996). De SUS is een korte vragenlijst bestaande uit 10 stellingen die 

gemeten worden op een 5-punt Likertschaal, variërend van “zeer oneens” tot “zeer eens”. Vijf stellingen zijn positief 

geformuleerd en vijf stellingen zijn negatief geformuleerd. Dit is zo opgesteld om een response bias te vermijden 

(Brooke, 2013). De stellingen zijn oorspronkelijk in het Engels opgesteld. Een voorbeeld stelling is “I thought the 

system was easy to use”. Brooke (1996) suggereert dat de SUS is gebaseerd op de drie kernbegrippen effectiviteit, 

efficiëntie en tevredenheid van het ISO. Volgens Brooke (1996) geeft de SUS een globaal overzicht van subjectieve 

beoordelingen van usability. Met andere woorden, de SUS geeft een subjectieve maat van usability. De SUS kan pas 

worden afgenomen nadat de gebruiker het systeem heeft gebruikt (Brooke, 1996).

Uit onderzoek is gebleken dat de SUS zeer valide is en betrouwbaar is bij een kleine steekproefomvang (Lewis & 

Sauro, 2009; Tullis & Stetson, 2004). Een ander voordeel is dat de vragenlijst relatief kort is en daarmee snel in 

te vullen. Zoals Brooke (1996) het noemde is de SUS een “quick and dirty usability scale”. Daarnaast maakt het 

gebruiken van de SUS het mogelijk om andere mobiele applicaties met elkaar te vergelijken. Een nadeel is dat de 

SUS vrij algemene resultaten geeft. De SUS geeft namelijk een score tussen de 0 en 100. Hierbij is een score van 

68 boven gemiddeld (Brooke, 2013). Het enkel toepassen van de SUS geeft dus nog geen specifieke indicatie voor 

verbetering van een systeem. Zoals Sauro (2011) stelde, de SUS is geen diagnostische tool die aangeeft wat het 

systeem wel of niet bruikbaar maakt. De SUS is slechts een middel om de waargenomen usability van een systeem 

te meten.

2.2. Esthetiek 

Naast usability is ook esthetiek van belang bij mobiele applicaties. Volgens Postrel (2003) staat esthetiek voor de 

“objectieve ontwerpaspecten van een product, inclusief vorm, toon, kleur en textuur”. Esthetiek wordt ook wel 

schoonheid of aantrekkelijkheid genoemd. De esthetiek van bijvoorbeeld een website of applicatie beïnvloedt de 

eerste indruk van gebruikers (Tractinsky, Cokhavi, Kirschenbaum & Sharifi, 2006). De studie van Lindgaard et al 

(2006) toonde aan dat mensen binnen 50 milliseconde consistente oordelen vormen over de aantrekkelijkheid van 

een website. Met dit onderzoek suggereerde de onderzoekers ook dat mensen binnen een aanzienlijk korte tijd een 

beslissing maken om een website wel of niet te gebruiken.

In een studie van Silvennoinen, Vogel en Kujala (2014) werd de esthetiek van twee mobiele applicaties bestudeerd 

en toonde het belang van kleur aan. Het gebruik van kleur (ten opzichte van zwart wit) bleek een belangrijk element 

voor een persoonlijke voorkeuren te zijn, zoals aantrekkelijkheid.

In het algemeen is in de literatuur al bekend dat esthetiek een belangrijke rol speelt bij het gebruik van een mobiele 

applicatie. Een hoge mate van esthetiek zorgt ervoor dat een applicatie als gemakkelijk in het gebruik wordt ervaren. 

Bij een lage mate van esthetiek wordt de applicatie als moeilijk in het gebruik ervaren. Lidwell et al (2003) noemde 

dit ook wel het “aesthetic-usability effect”. Ook verklaarde Lidwell et al (2003) dat ongeacht of een applicatie 

gemakkelijk in het gebruik is, een hoge mate van esthetiek de kans op het gebruik van een applicatie vergroot. 
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3. Methode

Er zijn voor dit evaluatieonderzoek verschillende methoden gehanteerd. Hierbij zijn hoofdzakelijk kwantitatieve 

gegevens verzameld. In dit hoofdstuk wordt eerst de opzet van het evaluatieonderzoek toegelicht. Vervolgens wordt 

per deelonderzoek de methode beschreven.

3.1. Opzet van evaluatieonderzoek

De opzet van het evaluatieonderzoek is als volgt: 

 A. Feedback functie KIDDI-app

Er zijn 4 pop-up vragen opgesteld waarmee inzicht werd verkregen in het bereik, gebruik en de waardering van alle 

gebruikers van de app. De 4 pop-up vragen verschenen eenmalig bij opening van de app. 

 B. Digitale vragenlijst pedagogisch medewerkers 

Een kwantitatieve vragenlijst is ontwikkeld voor de doelgroep van de app, i.e. pedagogisch medewerkers. De vra-

genlijst is bedoeld om inzicht te geven in het gebruik en de waardering van de app door pedagogisch medewerkers. 

 C. Vragenlijst aan GGD’en

Verder is er een vragenlijst met open en gesloten vragen ontwikkeld om inzicht te krijgen in wat GGD’en van de 

app vinden en wat er is gedaan om de app te verspreiden. De vragenlijst werd telefonisch of schriftelijk afgenomen.

3.2. Deelonderzoek A: Feedbackfunctie KIDDI-app 

3.2.1. Onderzoekspopulatie en -procedure

Er zijn kwantitatieve gegevens verzameld via een feedbackfunctie in de app. De onderzoekspopulatie waren alle 

gebruikers van de app. De data dienden inzicht te geven in het bereik van de app, wie de gebruikers zijn van de app, 

de frequentie van het gebruik en de algemene waardering van de app. 

De procedure van de feedback functie ging als volgt. In het mobiele scherm verscheen bij opening van de app 

een pop-up bericht waarbij gebruikers de keuze werd gesteld om deel te nemen aan het onderzoek. Via een knop 

“Geef feedback” en een knop “Nee, dankjewel” konden gebruikers aangeven om wel of niet deel te nemen aan 

het onderzoek. Wanneer de gebruiker “Nee, dankjewel” aanklikte, werd het pop-up bericht gesloten en deelname 

beëindigd. Wanneer de gebruiker “Geef feedback” aanklikte, volgden de vier gesloten vragen. De pop-up vragen 

waren: “Bezoekt u de app als …?”, “Wat zijn de eerste 4 cijfers van uw postcode?”, “Hoe vaak gebruikt u de app?” en 

“Met hoeveel sterren waardeert u deze app?”. De gegevens zijn verzameld via een backend systeem die technisch 

ontwikkeld is door de HAN en online is gezet door het RIVM.

De pop-up vragen voor iOS en Android zijn respectievelijk op 25 januari en 21 februari 2019 live gegaan. Op 25 

maart 2019 zijn de gegevens van de feedbackfunctie opgehaald. In totaal zijn 119 reacties op de pop-up vragen 

ontvangen. Er waren 21 lege reacties, wat betekent dat deze respondenten niet deelnamen aan de vragen. Verder 

is één reactie uitgesloten van de analyse, omdat de respondent slechts 1 vraag had ingevuld. Dit resulteerde in 

een totaal van 97 respondenten die werden meegenomen in de analyse. Het backend systeem liet niet zien of een 

respondent een Android of iOS gebruiker was.  

3.2.2. Data-analyse

De data van de pop-up vragen zijn via het backend systeem opgehaald en geanalyseerd met SPSS versie 25. Er 

is enkel beschrijvende statistiek toegepast, als gemiddelde, standaardafwijking en percentages. Via een website 
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(www.postcodebijadres.nl) die Nederlandse postcodes bijhoudt zijn alle postcodes opgezocht en gekoppeld aan de 

bijbehorende provincies.

3.3. Deelonderzoek B: Digitale vragenlijst pedagogisch medewerkers

3.3.1. Onderzoekspopulatie en -procedure

De onderzoekspopulatie waren pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een kinderdagverblijf, peuterspeel-

zaal of buitenschoolse opvang. Gastouders, leidinggevende en stagiaires werden uitgesloten voor hun deelname 

aan de vragenlijst. Er is hiervoor gekozen om volledig op de primaire doelgroep van de app te kunnen richten (i.e. 

pedagogisch medewerkers van kdv, bso en psz).

De data verzameling van de vragenlijst vond plaats tussen 5 februari en 1 maart. Er is gebruik gemaakt van con-

venience sampling. Om een representatieve groep kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

te krijgen werden uit alle provincies kinderopvangorganisaties benaderd voor deelname aan het onderzoek. In totaal 

zijn 46 kinderopvangorganisaties telefonisch benaderd. Bij iedere provincie is zowel een kinderopvangorganisatie uit 

een dorp als een stad benaderd. Vervolgens ontving de leidinggevende een mail met informatie over het onderzoek, 

een link naar de vragenlijst en een voorbeeldmail om naar pedagogisch medewerkers te sturen. Om de respons 

te verhogen is een bol.com cadeaukaart van 25 euro verloot. De vragenlijst kon online worden ingevuld in Survey 

Monkey. 

In de vragenlijst werd onderscheid gemaakt tussen drie groepen. Dit waren: gebruikers van de app, niet-gebruikers 

bekend met de app en niet-gebruikers niet-bekend met de app. Dit onderscheid maakte het mogelijk om gebruikers 

te vragen naar het gebruik en de waardering van de app en niet-gebruikers te vragen naar redenen om de app niet 

te downloaden of te gebruiken. Daarnaast is onderscheid tussen bekend en niet-bekend zijn met de app gemaakt, 

omdat niet-gebruikers die niet bekend zijn mogelijk nog geen redenen hebben om de app niet te gebruiken. Via 

twee splitsingsvragen werden respondenten ingedeeld in één van de drie groepen. De splitsingsvragen waren “Bent 

u bekend met de KIDDI-app?” en “Maakt u wel eens gebruik van de KIDDI-app?”. Na de splitsingsvragen kregen 

respondenten de vragen die specifiek waren opgesteld voor de betreffende groep.

Figuur 2. Flow diagram van de respondenten 
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Figuur 2 weergeeft een flowdiagram van de onderzoekspopulatie. In totaal hebben 229 respondenten de vragenlijst 

ingevuld. Er werden 12 respondenten uitgesloten die geen pedagogisch medewerker waren. Daarnaast werden 9 

respondenten die vóór of tijdens de splitsingsvragen gestopt zijn uitgesloten van de analyse. Dit resulteerde in een 

onderzoekspopulatie van 104 gebruikers en 104 niet-gebruikers. Van de 104 niet-gebruikers waren 19 respondenten 

bekend en 85 respondenten niet bekend met de app. 

3.3.2. Meetinstrumenten

Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde inventariserende interviews met 

pedagogisch medewerkers. Deze interviews hielpen bij het bepalen van enkele onderwerpen voor de vragenlijst 

(o.a. kwaliteit van informatie, foto’s in de app, technische problemen en introductie van de app). Daarnaast is de 

vragenlijst gebaseerd op het theoretisch kader die in hoofdstuk 2 werd geschetst. 

Alle respondenten

Demografische	gegevens

Respondenten zijn gevraagd naar hun leeftijd (open), geslacht, werkervaring als pedagogisch medewerker en het 

type kinderopvang waar men werkzaam is (meerkeuze). Verder zijn respondenten gevraagd naar de provincie waar 

men werkzaam is en onder welke GGD de kinderopvang valt.

Vragenlijst voor gebruikers

Gebruik

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de app, zijn alle gebruikers gevraagd naar hoe vaak, waar en op welk 

apparaat ze de app gebruiken (meerkeuze). Daarnaast werden gebruikers die aangaven de app minder dan één keer 

per maand te gebruiken gevraagd naar een reden hiervoor.

Introductie	van	app

Hoe gebruikers over de KIDDI-app wisten is gevraagd met de vraag “Hoe wist u van de KIDDI-app?”.

Tevredenheid	naar	de	app	onderdelen

Aan de hand van twee vragen werd aan gebruikers gevraagd welk onderdeel van de app het meest en minst gebruikt 

werd. Gebruikers konden vervolgens op een 5-punt Likertschaal (1= erg ontevreden, 2= ontevreden, 3= neutraal, 

4= tevreden en 5= erg tevreden) hun mate van tevredenheid aangeven over alle zes de app onderdelen.

Gebruiksvriendelijkheid/bruikbaarheid

De SUS van John Brooke (1996), bestaande uit 10 stellingen, is gebruikt om de bruikbaarheid te meten. Er is gekozen 

voor de SUS, omdat deze relatief kort is om in te vullen en betrouwbaar is bij een kleine steekproefomvang (Tullis 

& Stetson, 2004). De stellingen worden gemeten op een 5-punt Likertschaal variërend van “zeer oneens” tot “zeer 

oneens”. De vragenlijst is enigszins aangepast om de stellingen geschikt te maken voor dit onderzoek. Eerst zijn de 

stellingen van Engels naar Nederlands vertaald. Vervolgens is het woord “systeem” vervangen door “KIDDI-app”. De 

Cronbach’s Alpha was α=0,83. De totale SUS-score is berekend door de gemiddelden van de stellingen 1, 3, 5, 7 en 

9 min 1 en de stellingen 2, 4, 6, 8 en 10 min 5 te doen (Brooke, 1996). De som van deze nieuwe scores is vervolgens 

vermenigvuldigd met 2.5. Dit geeft een SUS-score tussen de 0 en 100 (Brooke, 1996). 

Tevredenheid	naar	de	foto’s

Eerst is gebruikers de vraag gesteld of er voldoende foto’s in de app waren. Hierbij was het ook mogelijk aan te 

geven dat er geen foto’s zichtbaar waren. Vervolgens is dieper ingegaan op de tevredenheid de twee stellingen: “De 

foto’s in de KIDDI-app zijn voor mij erg nuttig” en “De foto’s in de KIDDI-app helpen mij om een infectieziekte vast 

te stellen”. Beide stellingen zijn gemeten op een 5-punt Likertschaal, variërend van “helemaal oneens” tot “helemaal 

eens”.
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Informatie

Het construct informatie is gemeten aan de hand van vier stellingen. Voorbeelden zijn “Ik vind de informatie in de 

KIDDI-app professioneel overkomen” en “De KIDDI-app bevat alle informatie die ik zocht”. Deze stellingen werden 

op een 5-punt Likertschaal ingevuld, variërend van “helemaal oneens” tot “helemaal eens”. Het construct informatie 

had een Cronbach’s aplha van α=0,75.

Problemen

Het construct problemen is opgesteld om inzicht in eventuele technische problemen van de app te krijgen. Dit con-

struct werd gemeten aan de hand van 3 stellingen (α= 0,87). Een voorbeeld stelling is “Er zijn technische problemen 

bij het gebruik van de KIDDI-app”. De stellingen werden op 5-punts Likertschaal beoordeeld variërend van “helemaal 

oneens” tot “helemaal eens”.

Esthetiek

Het construct esthetiek (α= 0,79) is ook gemeten aan de hand van 3 stellingen. Twee voorbeeld stellingen zijn: “Het 

ontwerp van de KIDDI-app vind ik lelijk” en “Ik ben tevreden over het uiterlijk van de KIDDI-app”. De stellingen 

werden op een 5-punts Likertschaal gemeten, variërend van “helemaal oneens” tot “helemaal eens”. 

Gebruik in de toekomst

Het gebruik in de toekomst is gemeten met de stelling “Ik ben van plan de KIDDI-app in de toekomst te (blijven) 

gebruiken” en werd gemeten op een 5-punts Likertschaal variërend van “helemaal oneens” tot “helemaal eens”. De 

stelling is afgeleid van het construct “intentie van gebruik” uit het onderzoek van Tarute, Nikou, & Gatautis (2017).

Aanbevelen	aan	collega’s

Of gebruikers de app zouden aanbevelen aan collega’s, werd gemeten met de stelling “Ik zou de KIDDI-app aanbe-

velen bij mijn collega’s”. Ook deze stelling is afgeleid uit het onderzoek van Tarute, Nikou, & Gatautis (2017).

Contact GGD

Om enig inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in contact met de GGD, werd de vraag “Is het contact met 

de GGD veranderd sinds u de KIDDI-app gebruikt?” gesteld aan gebruikers. De drie antwoordkeuzes bij deze vraag 

waren “Ja, ik heb meer contact met de GGD”, “Ja, ik heb minder contact met de GGD” en “Nee, ik ervaar geen 

verandering in contact met de GGD? 

Na gebruik van app

Om te kijken of de app in behoefte voorziet werden de stellingen “Na gebruik van de KIDDI-app is het voor mij 

duidelijk wanneer ik contact op moet nemen met de GGD” en “Na gebruik van de KIDDI-app vind ik het nog nodig 

om aanvullende informatie over gezondheid, infectieziekten of hygiëne op te zoeken” aan de vragenlijst toegevoegd. 

Voor beide stellingen waren de antwoordkeuzes “Ja” en “Nee”. 

Kennis

Aan de hand van de stelling “De KIDDI-app heeft mijn kennis over gezondheid, infectieziekten en hygiëne verbe-

terd”, werd inzicht verkregen in de vraag of de kennis bij gebruikers was toegenomen. Op deze stelling waren de 

antwoorden “Ja”, “Nee” en “Weet ik niet” mogelijk.

Algemene waardering

De algemene waardering is gemeten aan de hand van een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Dit cijfer kon op een 

schuifregelaar worden ingevuld.
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Vragenlijst voor niet-gebruikers

Beschikbaarheid	elektronische	apparaten

Om enerzijds een beeld te vormen van de beschikbaarheid tot elektronische apparaten op kinderopvang locaties en 

anderzijds een beeld te vormen van of de KIDDI-app op deze apparaten geïnstalleerd was, werden vragen gesteld 

over enkele elektronische apparaten. Een voorbeeld vraag over de beschikbaarheid was “Is er een tablet voor 

pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep?”. Een vraag over de installatie op de app was “Staat de KIDDI-app 

op deze smartphone van het werk geïnstalleerd?”. Dit is aan beide groepen niet-gebruikers gevraagd.

Redenen	om	app	niet	te	downloaden	of	te	gebruiken	

Niet-gebruikers die bekend zijn met de app, werden gevraagd naar de belangrijkste redenen om de app niet te 

downloaden (indien de app niet op een eigen telefoon stond) en de app niet te gebruiken. Beide waren meerkeuze-

vragen waarbij het mogelijk was om ook een eigen reden op te geven. 

Introductie	van	app

Niet-gebruikers die bekend zijn met de app kregen een vraag over hoe ze van de KIDDI-app wisten. Dit werd met 

dezelfde vraag gemeten als bij de gebruikers van de app. 

Behoefte	aan	uitleg

Met enkele meerkeuzevragen is gekeken naar eventuele behoefte aan uitleg over de app. Een voorbeeld stelling is 

“Heeft u behoefte aan uitleg over hoe de KIDDI-app werkt?”. Dit is aan beide groepen niet-gebruikers gevraagd.

Gebruik van websites

Ook was er een vraag over welke websites niet-gebruikers voor hun werk gebruiken. De websites die zijn gebruikt 

voor het promoten van de app (GGD website, RIVM en brancheorganisatie Kinderopvang) en de beroepsvereniging 

Pink werden als antwoordkeuze bij deze vraag opgenomen. Ook was het mogelijk om andere websites op te geven. 

Informatiebronnen

Om in kaart te brengen hoe niet-gebruikers informatie over infectieziekten en hygiëne verkrijgen werd de vraag 

“Waar haalt u informatie over infectieziekten of hygiëne vandaan?” gesteld. 

Gebruik in de toekomst

De intentie om de app in de toekomst te gebruiken werd met de vraag “Denkt u dat u in de toekomst gebruik gaat 

maken van de KIDDI-app?” gemeten. De mogelijke antwoorden op deze vraag waren: “Ja, zeker”, “Ja, waarschijnlijk 

wel” “Misschien”, “Nee, waarschijnlijk niet” en “Nee, zeker niet”.

3.3.3. Pre-test

Op 1 februari 2019 heeft een pre-test van de vragenlijst plaatsgevonden, waar twee pedagogisch medewerkers aan 

hebben deelgenomen. Het doel van de pre-test was om inzicht te krijgen in de begrijpelijkheid van de vragen en de 

totale invulduur. Op basis van de pre-test zijn er enkele wijzingen aan de vragenlijst toegepast. 

3.3.4. Data-analyse

SPSS versie 25 is gebruikt voor het analyseren van de data. Eerst zijn de data gecontroleerd op foutieve waarden. 

Vervolgens is met behulp van een Cronbach’s alpha test de betrouwbaarheid van de SUS en de drie constructen 

esthetiek, informatie en problemen gecontroleerd. Daarna werd beschrijvende statistiek toegepast waaronder per-

centages, gemiddelden en standaardafwijkingen. Om de totale SUS-score te kunnen berekenen zijn de gemiddelden 

van alle SUS-stellingen berekend. Als laatste zijn nog enkele aanvullende analyses uitgevoerd; de Pearson correlatie 

test is toegepast om na te gaan of er samenhang was tussen de variabelen cijfer, aantal jaren werkzaam, leeftijd en 

gebruikersfrequentie. Een meervoudige regressieanalyse is uitgevoerd om het verband tussen meerdere variabelen 

(cijfer, aantal jaren werkzaam en leeftijd) te berekenen. Hieraan voorafgaand zijn de enkelvoudige regressieanalyses 
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uitgevoerd. De uitkomsten van de aanvullende analyses zijn toegevoegd in bijlage D. De aanvullende analyses 

worden niet besproken in de resultaten (hoofdstuk 4). 

3.4. Deelonderzoek C: Vragenlijst voor GGD’en

3.4.1. Onderzoekspopulatie en -procedure

De vragenlijst voor GGD’en is ontwikkeld voor alle teams infectieziektebestrijding van de GGD en bestond uit deels 

open en gesloten vragen. Het doel van de vragenlijst was om inzicht te krijgen in wat GGD’en van de app vinden en 

wat GGD’en ondernomen hebben om de app te verspreiden. Een voorbeeld van een gesloten vraag is: “In hoeverre is 

jullie team tevreden of ontevreden over de KIDDI-app en het project?”. Deze vraag werd op een 5-punt Likertschaal 

variërend van “zeer tevreden” tot “zeer ontevreden” gemeten. Een voorbeeld van een open vraag is: “Wat heb 

je nodig om de KIDDI-app nog beter te verspreiden onder kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse 

opvang in de regio?”. Bijlage C bevat de volledige versie van de vragenlijst. 

Allereerst werden alle GGD’en (25 in totaal) telefonisch benaderd met de vraag deel te nemen aan de vragenlijst. 

Vervolgens werd in overleg een afspraak ingepland om de vragenlijst telefonisch af te nemen of werd de vragenlijst 

via de mail verstuurd. Dit resulteerde in 11 vragenlijsten die telefonisch zijn afgenomen en 14 vragenlijsten die via 

de mail zijn ingevuld. De vragenlijst werd afgenomen bij of ingevuld door één medewerker (verpleegkundige of 

arts) van ieder team infectieziektebestrijding. In totaal hebben 25 medewerkers deelgenomen aan de vragenlijst. 

Dit betreft alle teams infectieziektebestrijding van de GGD in Nederland. De data verzameling vond plaats tussen 6 

en 20 februari.

3.4.2. Data-analyse

Om de data te kunnen analyseren zijn alle vragenlijsten allereerst geordend en in één bestand gezet. Vervolgens zijn 

de antwoorden van alle medewerkers gesorteerd per vraag, resulterende in 25 antwoorden per vraag. Dit is gedaan 

om de analyse gemakkelijker te maken. Voor de kwantitatieve data-analyse is veelal gebruik gemaakt van het tellen 

van het aantal antwoorden per antwoordkeuze. Bij de open vragen van de vragenlijst is een kwalitatieve analyse 

toegepast. De tekst is eerst herhaaldelijk gelezen om hiermee bekend te worden. Vervolgens zijn de gegevens 

gecodeerd door middel van open codering. De open codering is per vraag uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar welke 

thema’s herhaaldelijk naar voren kwamen bij de antwoorden. Voorbeelden van gebruikte codes zijn “nieuwsbrief”, 

“website” en “telefonisch”.
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4. Resultaten

In hoofdstuk 3 werden de methoden van het evaluatieonderzoek beschreven. In dit hoofdstuk worden de resultaten 

van de verschillende deelonderzoeken beschreven. De resultaten worden per deelonderzoek gepresenteerd.

4.1. Deelonderzoek A: Feedbackfunctie KIDDI-app

In totaal zijn 97 respondenten meegenomen in de data-analyse van de pop-up vragen. De eerste pop-up vraag gaf 

inzicht in wie er gebruikt maakt van de app. Ruim de helft van de respondenten (58,8%) bleek een medewerker 

van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang te zijn. Zo’n 12,4% van de respondenten bleek 

gastouder te zijn, 6,2% ouder, 5,2% medewerker van een (basis)school en 4,1% een GGD-medewerker. De overige 

12,4% heeft het antwoord “Anders” aangekruist. De data toonden niet wat het antwoord “Anders” inhield. In tabel 

1 zijn alle type gebruikers weergegeven.

Daarnaast gaven de pop-up vragen inzicht in hoe vaak respondenten de app gebruiken. Circa 4,2% gebruikt de 

app iedere dag, 10,4% gebruikt de app iedere week en 44,8% gebruikt de app iedere maand. Zo’n 40,6% heeft 

aangegeven de app minder dan één keer per maand te gebruiken. De gebruiksfrequentie is weergegeven in Figuur 3.

De pop-up vragen zijn ook gebruikt om de waardering van de app te meten. Respondenten konden hun waardering 

op een 6-sterren schaal aangeven. De beschrijvende statistieken voor deze vraag toonden aan dat een gemiddelde 

van 4 werd gescoord op de waardering van de app (N=97, mean=3,96, SD=1,593).

Gebruikers Percentage (N)

Medewerker (basis)school 5,2% (5)

Medewerker kinderdagverblij/BSO 54,6% (53)

Medewerker peuterspeelzaal 5,2% (5)

Gastouder 12,4% (12)

GGD-medewerker 4,1% (4)

Een ouder 6,2% (6)

Anders 12,4% (12)

Tabel 1. Het	type	gebruikers	van	de	KIDDI-app	(N=	97)

4.2%

10.4%

44.8%

40.6%

Gebruiksfrequentie (N= 97)

Iedere dag Iedere week Iedere maand Minder dan 1x per maand

Figuur 3. Figuur	3.	Pop-up	vraag:	Hoe	vaak	gebruikt	u	de	KIDDI-app?
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Als laatste is met de pop-up vragen naar het bereik van de app gekeken. Respondenten werden gevraagd om 

hun 4-cijferige postcode door te geven. Dit is door 85 respondenten correct ingevuld. Omdat de response van de 

feedbackfunctie laag is, is het lastig om iets te zeggen over de verspreiding van de app in het hele land. Wel is het 

met de huidige data zichtbaar geworden dat er van iedere provincie een postcode bij zit. Figuur 4 weergeeft het 

aantal gebruikers per provincie.

4.2. Deelonderzoek B: Digitale vragenlijst voor pedagogisch medewerkers

In deze paragraaf worden de resultaten van de vragenlijst voor pedagogisch medewerkers besproken. In de vra-

genlijst werd onderscheid gemaakt tussen gebruikers, niet-gebruikers en bekend met de app en niet-gebruikers en 

niet bekend met de app. De resultaten van gebruikers worden afzonderlijk van niet-gebruikers besproken, omdat er 

verschillende vragen zijn beantwoord. De twee groepen niet-gebruikers worden samen besproken, omdat er deels 

overeenkomstige vragen zijn. De paragraaf begint met een beschrijving van de demografische gegevens van alle 

respondenten.

4.2.1. Demografische gegevens van de respondenten

In totaal hebben 208 respondenten de digitale vragenlijst ingevuld, waarvan 104 gebruikers en 104 niet-gebruikers. 

Van de niet-gebruikers waren 19 bekend met de app en 85 niet bekend met de app. Tabel 2 weergeeft de demogra-

fische gegevens van alle respondenten, opgedeeld in gebruikers en niet-gebruikers.

De gemiddelde leeftijd van de groep gebruikers is 35,32 (SD=10,821, bereik 19-62 jaar). Het merendeel van de 

gebruikers is vrouw (95,2%, N=104). De gemiddelde leeftijd van de groep niet-gebruikers is 37,36 (SD=12,120 

bereik 18-60 jaar). Ook hier is het merendeel vrouw (97,1%, N=104).

Het grootste deel van de gebruikers werkt in de provincies Gelderland (49%), Zuid-Holland (11,5%) of Noord-Holland 

(10,6%). Bij de niet-gebruikers werkt men voornamelijk in de provincies Gelderland (26,9%), Limburg (19,2%), 

Zuid-Holland (17,3%) en Utrecht (12,5%).

Van de gebruikers is 28,8% 0-5 jaar werkzaam als pedagogisch medeweker, 14,4% van de gebruikers is 11-15 jaar 

werkzaam en 27,9% van de gebruikers is 6-10 jaar werkzaam. Het overige deel van de gebruikers (28,8%) is meer 

* 1 respondent (van de 85) heeft een postcode uit België opgegeven.

Figuur 4. Het	aantal	gebruikers	per	provincie	(verkregen	uit	de	postcodes)
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dan 15 jaar werkzaam als pedagogisch medewerker. Bij de niet-gebruikers ligt het percentage respondenten dat 

meer dan 15 jaar werkzaam is enigszins hoger, namelijk op 36,5%. 

Op de vraag waar men werkzaam is (kdv, bso, psz) waren meerdere antwoorden mogelijk. In totaal zijn door 

gebruikers (N=104) 132 antwoorden en door niet-gebruikers (N=104) 134 antwoorden gegeven. Dit betekent dat 

een deel (±27-29%) van de respondenten op meer dan 1 soort kinderopvang werkzaam is. Tabel 2 laat zien dat 

76% van de gebruikers op een kinderdagverblijf werkt, 36,5% op een buitenschoolse opvang en 14,4% op een 

peuterspeelzaal. Ongeveer 62,5% van de niet-gebruikers werkt op een kinderdagverblijf. Daarnaast werkt 46,1% 

van de niet-gebruikers op een buitenschoolse opvang en 20,2% van op een peuterspeelzaal. 

Tabel 2. Demografische	gegevens	van	de	respondenten	(N=104	gebruikers,	N=104	niet-gebruikers)

Demografische gegevens Gebruikers Niet-gebruikers

Geslacht

Vrouw 95,2% (n=99) 97,1% (n=101)

Man 4,8% (n=5) 2,9% (n=3)

Leeftijd*

Gemiddelde leeftijd (jaar) 35,32 (n=102) 37,36 (n=100)

SD; bereik SD = 10,28; 19-62 SD = 12,12; 18-60

Hoeveel jaar werkzaam als PG?

0-5 jaar 28,8% (n=30) 29,8% (n=31)

6-10 jaar 27,9% (n=29) 21,2% (n=22)

11-15 jaar 14,4% (n=15) 12,5% (n=13)

Meer dan 15 jaar 28,8% (n=30) 36,5% (n=38)

Totaal 100% (n=104) 100% (n=104)

Provincies

Drenthe 1,0% (n=1) 1,9% (n=2)

Flevoland 2,9% (n=3) 3,8% (n=4)

Gelderland 49% (n=51) 26,9% (n=28)

Groningen 3,8% (n=4) 10,6% (n=11)

Limburg 19,2% (n=6) 19,2% (n=20)

Noord-Brabant 6,7% (n=7) 1,9% (n=2)

Noord-Holland 10,6% (n=11) 4,8% (n=5)

Overijssek 1,0% (n=1) 1,0% (n=1)

Utrecht 2,9% (n=3) 12,5% (n=13)

Zuid-Holland 11,5% (n=12) 17,3% (n=18)

Totaal 100% (n=104) 100% (n=104)

Waar werkzaam (meedere antwoorden)

Kinderdagverblijf 76% (n=79) 62,5% (n=65)

Buitenschoolse opvang 36,5% (n=38) 46,1% (n=48)

Peuterspeelzaal 14,4% (n=15) 20,2% (n=21)

Totaal aan antwoorden 126,9% (n=132) 128,8% (n=134)

*Enkele	respondenten	zijn	vanwege	onbetrouwbare	antwoorden	niet	meegenomen	in	de	statistiek	van	de	leeftijd
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4.2.2. Gebruikers van de app

In deze paragraaf worden de resultaten van de 104 gebruikers besproken. De vragenlijst onder gebruikers richtte 

zich hoofdzakelijk op het gebruik en de waardering van de app. Daarnaast was er in de vragenlijst ruimte voor 

opmerkingen en suggesties voor verbetering.

Gebruiksfrequentie van de app

Slechts een klein deel van de gebruikers geeft aan de app iedere dag of iedere week te gebruiken, respectievelijk 

4,9% en 16,7%. Ongeveer een derde van de gebruikers gebruikt de app iedere maand (34,3%). In totaal gebruikt 

44,1% de app minder dan 1x per maand (zie figuur 5).

Van de gebruikers die de app minder dan 1x per maand gebruikt, geeft 51% (n=23) als reden aan niet vaak vragen 

te hebben over infectieziekten en 28,9% (n=13) geeft aan dat op de groep weinig infectieziekten voorkomen. 

Slechts een klein deel geeft aan dat de app vaak niet werkt (2,2%). Andere redenen die uit de open antwoorden naar 

voren kwamen waren: meerdere antwoorden mogelijk; op het werk wordt vaak de map gebruikt van de stichting; 

weet al zelf het nodige en ook google ik wel eens; ik denk er te weinig aan; eens in de 2/3 maanden of als ik iets 

niet zeker weet.

Plaats van gebruik

Bijna twee derde van de gebruikers (65,7%) gebruikt de app op het werk en 30,4% geeft aan de app zowel op het 

werk als thuis te gebruiken. Het overige deel van de gebruikers geeft aan de app thuis (3,9%) te gebruiken (zie 

Figuur 6). 

4.9%

16.7%

34.3%

44.1%

Gebruiksfrequentie (N= 102)

Iedere dag Iedere week Iedere maand Minder dan 1x per maand

Figuur 5. Vraag:	Hoe	vaak	gebruikt	u	de	KIDDI-app?

Figuur 6. Vraag:	Waar	gebruikt	u	de	KIDDI-app?	

65.7%
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28.4%

Plaats van gebruik (N= 102)

Werk Thuis Beide
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Elektronische apparaten

De helft van de gebruikers (50,4%) gebruikt de app op een gezamenlijk apparaat van het werk, zoals een tablet of 

mobiele telefoon. Circa 29,4% gebruikt de app op zijn of haar eigen mobiele telefoon. 17,6% heeft aangegeven de 

app zowel op een eigen mobiele telefoon als een elektronisch apparaat (bijv. tablet) van het werk te gebruiken en 

slechts 2,5% gebruikt de app op een privé mobiele telefoon van het werk. Dit is weergegeven in Figuur 7.

Introductie van de app

Meer dan de helft van de gebruikers (51%) is door zijn of haar leidinggevende op de hoogte gebracht van de app. 

Verder is 23,5% van de gebruikers door een collega, 4,9% door een medewerker van de GGD en 2,9% door een 

(digitale) poster, flyer of folder op de hoogte gebracht van de app. De overige 7,8% vond de app zelf in de Google 

Play Store of iOS App Store (zie Figuur 8).

Tevredenheid naar onderdelen en foto’s in de app

In totaal geeft 79,6 % van de gebruikers (N= 98) aan het onderdeel Infectieziekten ABC het meest te gebruiken. Het 

onderdeel Contact (GGD) wordt het minst gebruikt, zo’n 64,3% van de gebruikers (N= 98) geeft aan dit onderdeel 

het minst te gebruiken.

De tevredenheid van de onderdelen in de app zijn gemeten op 5-punt Likert schalen. Figuur 9 laat zien dat de ruime 

meerderheid (erg) tevreden is over a de 6 onderdelen in de app. Zo gaf bijvoorbeeld 23% aan erg tevreden te zijn 

en 61,9% tevreden te zijn over het onderdeel Infectieziekten ABC. De scores op erg ontevreden kwam bij geen van 

de onderdelen boven de 5,5% uit. 

29.4%

2.5%

50.4%

17.6%

Gebruik van elektronische apparaten (N= 102)

Eigen mobiele telefoon

Een mobiele telefoon van werk die
alleen ik gebruik

Gezamenlijk apparaat van werk (tablet
of telefoon)

Eigen mobiele telefoon en elektronisch
apparaat (tablet of te lefoon) van werk

Figuur	7.	 Vraag:	Op	welk	apparaat	gebruikt	u	de	KIDDI-app?

Figuur 8. Vraag:	Hoe	wist	u	van	de	KIDDI-app?
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Met de vragenlijst is ook gevraagd naar de foto’s in de app. Ruim 78,7% van de gebruikers (N= 94) vindt het aantal 

foto’s in de app voldoende. Circa 18,1% vindt dat er te weinig foto’s in de app staan. Het overige deel (3,2%) gaf 

aan geen foto’s in de app te zien. Circa 72% van de gebruikers (N= 75) is het eens met de stelling “De foto’s in de 

KIDDI-app zijn voor mij erg nuttig” en 53,3% van de gebruikers (N= 75) is het eens met de stelling “De foto’s in de 

KIDDI-app helpen mij om een infectieziekte vast te stellen” (zie tabel 3).

Esthetiek, informatie en problemen 

Aan de hand van meerdere stellingen zijn de drie constructen esthetiek, informatie en problemen gemeten. De 

stellingen zijn op 5-punt Likert schalen gemeten (1= helemaal oneens, 5= helemaal eens). In tabel 4 zijn de gemid-

delde van alle stellingen en constructen weergegeven. De analyse toont dat op de stellingen en de drie constructen 

hoog gescoord is. Het gemiddelde van het construct esthetiek is 3,94, van informatie is 3,74 en van problemen is 

3,68. De stelling “Ik wil geen uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen” heeft 

het laagste gemiddelde (mean = 2,94). De stelling “De KIDDI-app biedt mij relevante informatie over gezondheid, 

infectieziekten en hygiëne richtlijnen” het hoogst (mean = 4,18).
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11.3%

12.5%

15.6%

12.6%

23.7%

58.1%

51.5%

65.6%

57.3%

67.4%

61.9%

29.0%

32.0%

16.7%

21.9%

14.7%

8.2%

3.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.3%

5.2%
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Hygiene
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*Het % ontevreden bij Infectieziekten ABC en Zoeken is respectievelijk 1% en 1,1%

Figuur 9. Likert	schaal	scores	van	gebruikers	op	de	onderdelen	in	de	app
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De foto’s in de app zijn voor mij erg nuttig 22,7% 72% 4% 1,3% 0% 75

De foto’s in de app helpen mij om een infectieziekte vast te stellen 18,7% 53,3% 25,3% 2,7% 0% 75

Tabel 3. Stellingen	over	de	foto’s	in	de	app	(N=75)

Tabel 4. Gemiddelden	en	standaardafwijkingen	op	de	stellingen	over	esthetiek,	informatie	en	problemen

Stelling N Mean SD

Esthetiek 71 3,93 0,569

1. Ik ben tevreden over het uiterlijk van de KIDDI-app 72 4,11 0,571

2. Het ontwerp van de KIDDI-app vind ik niet lelijk* 71 3,94 0,754

3. Ik vind de KIDDI-app er mooi uitzien 72 3,76 0,702
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Naast gemiddelde scores van de stellingen zijn ook de percentages berekend. Deze zijn weergegeven in tabel 5. Uit 

de tabel blijkt dat ruim 90% van de gebruikers het (helemaal) eens is met stelling 1,4 en 5. Circa 30% van de gebrui-

kers is het eens tot helemaal eens met de stelling “Ik wil uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten 

en hygiëne richtlijnen”. 43,3% is het niet eens en niet oneens met deze stelling, 23,6% is het oneens en 2,8% is het 

helemaal oneens met deze stelling. De ruime meerderheid van de gebruikers (72,2%) is het (helemaal) eens met de 

stelling “De KIDDI-app bevat alle informatie die ik zocht”. Daarnaast is bijna drie kwart van de gebruikers (73,6%) is 

het eens tot helemaal eens met de stelling “De KIDDI-app werkt zonder problemen”. Ongeveer de helft is het oneens 

met de stelling “Er zijn technische problemen bij het gebruik van de KIDDI-app”

Gebruiksvriendelijkheid van de app

Met de SUS-vragenlijst is de usability (gebruiksvriendelijkheid) van de app gemeten. In tabel 6 zijn de gemiddelde 

scores en standaardafwijkingen van de 10 stellingen weergegeven. De stellingen zijn op 5-punt Likert schalen 

gemeten (1= helemaal oneens, 5= helemaal eens). De gemiddelde scores op de stellingen “Ik vind de KIDDI-app 

te ingewikkeld” en “Ik heb hulp nodig om de KIDDI-app te kunnen gebruiken” zijn één van de laagste scores, 

respectievelijk 1,82 en 1,66. De gemiddelde score op de stelling “Ik vind de KIDDI-app gemakkelijk in het gebruik” is 

4,23. Dit is de hoogste score. De totale SUS-score dient tussen de 0 en 100 te liggen (Brooke, 1996). De berekende 

totale SUS-score van de app is 76,7.   

Stelling N Mean SD

Informatie 72 3,74 0,502

4. De KIDDI-app biedt mij relevante informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen 72 4,18 0,484

5. Ik vind de informatie in de KIDDI-app professioneel overkomen 72 4,15 0,522

6. Ik wil geen uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen* 72 2,94 0,886

7. De KIDDI-app bevat alle informatie die ik zocht 72 3,69 0,744

Problemen 72 3,68 0,831

8. Er zijn geen technische problemen bij het gebruik van de KIDDI-app* 72 3,78 0,996

9. De KIDDI-app werkt altijd 72 3,58 0,900

10. De KIDDI-app werkt zonder problemen 72 3,69 0,914

*	Deze	stellingen	waren	negatief	geformuleerde	stellingen	in	de	vragenlijst.	Voorbeeld:	“Het	ontwerp	van	de	KIDDI-app	vind	ik	lelijk”.
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1. Ik ben tevreden over het uiterlijk van de KIDDI-app 20,8% 70,8% 6,9% 1,4% 0% 72

2. Het ontwerp van de KIDDI-app vind ik niet lelijk* 0% 2,8% 22,5% 52,1% 22,5% 71

3. Ik vind de KIDDI-app er mooi uitzien 13,9% 50,0% 34,7% 1,4% 0% 72

4. De KIDDI-app biedt mij relevante informatie over gezondheid... 20,8% 77,8% 0% 1,4% 0% 72

5. Ik vind de informatie in de KIDDI-app professioneel overkomen 20,8% 75% 2,8% 1,4% 0% 72

6. Ik wil geen uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten... 4,2% 26,4% 43,1% 23,6% 2,8% 72

7. De KIDDI-app bevat alle informatie die ik zocht 6,9% 65,3% 18,1% 9,7% 0% 72

8. Er zijn geen technische problemen bij het gebruik van de KIDDI-app 4,2% 5,6% 20,8% 47,2% 22,2% 72

9. De KIDDI-app werkt altijd 9,7% 54,2% 23,6% 9,7% 2,8% 72

10. De KIDDI-app werkt zonder problemen 11,1% 62,5% 15,3% 6,9% 4,2% 72

*De tabel bevat alle originele stellingen uit de vragenlijst, 5 positief- en 5 negatief geformuleerde stellingen.

Tabel 5. Percentages	op	de	stellingen	over	esthetiek,	informatie	en	problemen
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Meldingsplicht 

Van de gebruikers (N= 98) is 82,7% het eens met de stelling “Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen dienen de 

GGD te informeren wanneer meerdere kinderen op een groep dezelfde infectieziekten hebben”. 17,3% is het niet 

eens met deze stelling. 

Na gebruik van de app en contact met de GGD

Bijna alle gebruikers (95,8%) gaven aan dat na gebruikmaking van de app het duidelijk is wanneer er contact 

opgenomen moet worden met de GGD. Enkel 4,2% gaf aan dat dit niet duidelijk is na gebruik. Ook is gebruikers 

gevraagd of ze nog aanvullende informatie op zoeken na gebruikmaking van de app. Zo’n 35,2% gaf aan dit wel te 

doen en 64,8% gaf aan dit niet te doen (zie Figuur 10). 

Daarnaast is er een vraag gesteld over eventuele verandering in contact met de GGD. Ongeveer 85,9% van de 

gebruikers (N=61) ervaart geen verandering in contact met de GGD sinds het gebruik van de app. Slechts 7% van 

de gebruikers geeft aan meer contact te hebben en 2,8% geeft aan minder contact te hebben met de GGD. Het 

overige deel 4,2% gaf de antwoordoptie “Anders” aan. Uit deze open antwoorden kwam bijvoorbeeld naar voren dat 

een collega of leidinggevende verantwoordelijk is voor het contact met de GGD. Ook gaf één gebruiker aan dat sinds 

het gebruik van de app het nog niet nodig was geweest om naar de GGD te bellen.

Stelling N Mean SD

Ik denk dat ik de KIDDI-app vaak zal gebruiken 94 3,84 0,693

Ik vind de KIDDI-app te ingewikkeld 94 1,82 0,622

Ik vind de KIDDI-app gemakkelijk in het gebruik 93 4,23 0,496

Ik heb hulp nodig om de KIDDI-app te kunnen gebruiken 94 1,66 0,667

Ik vind de verschillende onderdelen van de KIDDI-app goed bij elkaar passen 94 3,97 0,576

Ik vind dat de KIDDI-app te weinig samenhang vertoont 94 2,24 0,785

Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen snel leren hoe ze de KIDDI-app moeten gebruiken 94 4,03 0,630

Ik vind de KIDDI-app lastig om te gebruiken 94 1,73 0,706

Ik voel me zeker als ik de KIDDI-app gebruik 92 3,91 0,633

Ik moest veel leren over de KIDDI-app voordat ik hem kon gebruiken 91 1,85 0,811

Geldige N 91

Totaal SUS-score = 76,7 

Tabel 6. System Usability Scale

95.8%

4.2%

Stelling: Na gebruik van de KIDDI-app is het voor 
mij duidelijk wanneer ik contact op moet nemen 
met de GGD (N=71)

Ja Nee

35.2%

64.8%

Stelling: Na gebruik van de KIDDI-app zoek ik nog 
aanvullende informatie over gezondheid, infectieziekten 
of hygiene op (N=71)

Ja Nee

Figuur	10.	Na gebruik van de app
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Cijfer, aanbevelen aan collega’s en gebruik in de toekomst

Gebruikers (N=71) geven de app gemiddeld het cijfer 8,01 (SD =0,853, bereik 6-10). Daarnaast zou het merendeel 

van de gebruikers de app aanbevelen bij zijn of haar collega’s. Namelijk, 63,9% is het eens en 34,7% is het helemaal 

eens met de stelling “Ik zou de KIDDI-app aanbevelen bij mijn collega’s” (N=72). Slechts 1,4% is het niet eens en 

niet oneens met deze stelling. Verder is de ruime meerderheid van de gebruikers het eens (61,1 % eens; 36,1% 

helemaal eens) met de stelling “Ik ben van plan de KIDDI-app in de toekomst te blijven gebruiken” N= 72). Het 

overige deel (2,8) is het niet eens en niet oneens met de stelling.

Opmerkingen

Aan het einde van de vragenlijst is aan gebruikers gevraagd of ze ideeën, suggesties of opmerkingen hebben over de 

app. Antwoorden op deze vraag hadden veelal betrekking op het uitbreiden van de informatie en foto’s in de app. Zo 

gaf bijvoorbeeld één gebruiker aan informatie over ziektes als netelroos en gordelroos te missen en gaven een aantal 

gebruikers aan meer foto’s van een infectieziekte nodig te hebben. Ook gaf een gebruiker als suggestie aan meer 

informatie over zwangerschap en infectieziekten toe te voegen aan de app. Verder hadden open antwoorden veelal 

betrekking op het verhelpen van technische problemen en het promoten van de app. Zo beschreef een gebruiker 

dat meer mensen op het bestaan van de app geattendeerd moeten worden, bijvoorbeeld tijdens een bezoek op 

locatie. Uit open antwoorden over de technische problemen van de app kwam meerdere keren naar voren dat de 

app voornamelijk niet werkt op de IPad. Ook werd door twee gebruikers aangegeven dat de zoekmachine lastig 

in gebruik is. Als laatste zijn er nog enkele suggesties gedaan zoals het mogelijk maken om een vraag te stellen 

in de app, het via de mail versturen van KIDDI-nieuwsbrieven en het in de app koppelen van gebieden (dorpen/

steden) aan GGD-locaties. Eén gebruiker sprak haar zorgen uit over haar indruk dat collega’s te veel uitgaan van 

de informatie in de app bij het vaststellen van ziektes. Volgens deze gebruiker kan dit ertoe leiden dat ouders niet 

worden doorverwezen naar een huisarts.

4.2.3. Niet-gebruikers van de app

In deze paragraaf worden de resultaten van de 104 niet-gebruikers (19 bekend en 85 niet bekend) besproken. De 

vragenlijst richtte zich onder andere op de redenen voor niet-gebruikers om de app niet te gebruiken of te downloa-

den. Daarnaast was de vragenlijst gericht op de beschikbaarheid van elektronische apparaten bij een kinderopvang. 

Aan het einde van de vragenlijst was er ruimte voor suggesties die ertoe kunnen leiden dat niet-gebruikers de app 

gaan gebruiken.

De eerste twee subparagrafen gaan over de groep niet-gebruikers die bekend zijn met de app. Dit staat aangegeven 

in de titel van de twee subparagrafen. Hierna gaan de subparagrafen over beide groepen niet-gebruikers.

Introductie van de app (bekend met app)

Een deel van de niet-gebruikers (38,9%) is door zijn of haar leidinggevende op de hoogte gebracht van het bestaan 

de app (zie figuur 11). Een derde (33,3%) is door een collega op de hoogte gebracht. Verder vond 11,1% de app 

zelf in de Google Play Store of iOS App Store. Geen enkele niet-gebruiker gaf aan door een GGD-medewerker of 

een poster, flyer of folder geïnformeerd te zijn over de app. Circa 16,7% gaf een andere reden op. Deze antwoorden 

hadden allen betrekking op de organisatie als bron voor het introduceren van de app. Antwoorden waren; via het 

werkbedrijf, hoofdkantoor of stage bedrijf.
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Reden voor niet gebruik (bekend met app)

Zo’n 11,1% van de niet-gebruikers gaf als reden voor het niet gebruiken aan dat er geen mobiele telefoon op de 

groep gebruikt mag worden. Circa 22.2% zoekt informatie over infectieziekten en hygiëne liever op een andere 

manier op en slechts 5,6% (1 respondent) gaf als reden aan dat de app vaak niet werkt (zie figuur 12). Het grootste 

gedeelte van de niet-gebruikers die bekend zijn met de app (61,1%) gaven het antwoord “Anders, namelijk” aan. 

De meeste (N= 4) gaven hier aan de app nog niet nodig te hebben gehad. Enkele andere genoemde redenen waren 

dat er een eigen beleid was of dat men de app vergat te gebruiken.

Behoefte aan uitleg 

Beide groepen niet-gebruikers zijn naar hun behoefte aan uitleg over de app gevraagd. Tabel 7 weergeeft voor beide 

groepen de percentages op de drie stellingen die over behoefte aan uitleg gaan. Vrijwel alle niet-gebruikers die wel 

bekend zijn met de app hebben geen behoefte aan uitleg over de werking van de app en geen behoefte aan uitleg 

van een leidinggevende of GGD. Bij de niet-gebruikers die niet bekend zijn met de app heeft circa de helft (51,4%) 

behoefte aan uitleg over de werking van de app en 36,5% behoefte aan uitleg van zijn of haar leidinggevende.

33.3%

38.9%

11.1%

16.7%

Op de hoogte gebracht door.. (N= 18) 

Een collega

Een le idinggevende

Ik vond de app in de Google play
Store of iOS App store

Anders, namelijk ..

Figuur 11. Vraag:	Hoe	wist	u	van	de	KIDDI-app?	(niet-gebruikers	en	bekend	met	de	app)

5.6%
11.1%

22.2%
61.1%

Redenen om de app niet te gebruiken.. (N= 18) 

De KIDDI-app werkt vaak niet

Er mag geen mobiele telefoon op de groep
gebruikt worden

Ik zoek informatie over infectieziekten en
hygiene liever op een andere manier op

Anders, namelijk ..

Behoefte...

Bekend met app (N=18) Niet bekend met app (N=74)

Ja Nee Ja Nee

… aan uitleg over de werking van de app 0% (n=0) 100% (n=18) 51,4% (n=38) 48,6% (n=36)

… aan uitleg van leidinggevende 5,6% (n=1) 94,4% (n=17) 36,5% (n=27) 63,5% (n=47)

… aan uitleg van de GGD 0% (n=0) 100% (n=18) * *

*Door een fout is deze vraag weggevallen bij de groep die niet bekend is met de app.

Tabel	7.	 Behoefte	aan	uitleg

Figuur 12. Vraag:	Wat	is	voor	u	de	belangrijkste	reden	om	geen	gebruik	te	maken	van	de	KIDDI-app?
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Beschikbaarheid elektronische apparaten

Een groot deel van alle niet-gebruikers, zowel bekend als niet bekend met de app, hebben een tablet voor pedago-

gisch medewerkers op de groep. Dit is respectievelijk 78,9% en 85,1%. De beschikbaarheid van een smartphone van 

het werk op de groep of een laptop of computer op de groep is aanzienlijk lager voor beide groepen niet-gebruikers. 

Zo’n 42,1% van de niet-gebruikers die bekend zijn met de app en 36,3% van de niet-gebruikers die niet bekend zijn 

met de app hebben een smartphone van het werk op de groep. Voor de beschikbaarheid van een computer of laptop 

is dit respectievelijk 47,7% en 49,4%. Tabel 8 toont de beschikbaarheid van elektronische apparaten op de groep 

voor beide groepen niet-gebruikers. Tevens toont tabel 8 toont of de app al dan niet op deze tablet of smartphone 

van het werk is geïnstalleerd.

Zo’n 57,9% van de niet-gebruikers die bekend zijn met de app mag geen eigen mobiele telefoon op de groep gebrui-

ken. Bij de niet-gebruikers die niet-bekend zijn met de app ligt dit percentage hoger, namelijk op 74,7% (zie tabel 8). 

Van de niet-gebruikers die bekend zijn met de app (N=19) heeft 31,6% de app wel op haar eigen mobiele telefoon 

geïnstalleerd. Circa 68,4% heeft dit niet gedaan. Ook zijn niet-gebruikers die bekend zijn met de app gevraagd naar 

de belangrijkste reden om de app niet op een eigen mobiele telefoon te installeren (zie figuur 13). Ongeveer de helft 

(53,8%) geeft als reden aan dat de app al op een tablet of telefoon van de groep staat. 15,4% geeft aan hier geen 

behoefte aan te hebben en 7,7% geeft aan dat een eigen mobiele telefoon niet op de groep gebruikt mag worden. 

53.8%

15.4%

7.7%

23.1%

Belangrijkste reden niet op eigen telefoon installeren (N= 13)

De KIDDI-app staat al op een tablet of
telefoon van de groep

Ik heb hier geen behoefte aan

Mijn eigen mobiele te lefoon mag niet
op de groep gebruikt worden

Anders, namelijk ..

Behoefte...

Bekend met app (N=19) Niet bekend met app (N=80)

Ja Nee Weet niet Ja Nee Weet niet

Is er een tablet voor pedagogisch medewerkers 

aanwezig op de groep? 

78,9% 

(n=15)

21,1% 

(n=4)

0% 

(n=0)

85,1% 

(n=74)

14,9% 

(n=13)

0% 

(n=0)

Staat de KIDDI-app op deze tablet geïnstalleerd? 86,7% 

(n=13)

13,3% 

(n=2)

0% 

(n=0)

19,1% 

(n=13)

80,9% 

(n=55)

0% 

(n=0)

Is er een smartphone (een mobiele telefoon met 

internet) van het werk aanwezig op de groep?

42,1% 

(n=8)

57,9% 

(n=11)

0% 

(n=0)

36,3% 

(n=29)

63,7% 

(n=51)

0% 

(n=0)

Staat de KIDDI-app op deze smartphone van het 

werk geïnstalleerd?

75,0% 

(n=6)

25% 

(n=2)

0% 

(n=0)

10,7% 

(n=3)

53,6% 

(n=15)

35,7% 

(n=10)

Is er een computer of laptop voor pedagogisch 

medewerkers aanwezig op de groep?

47,7% 

(n=9)

52,6% 

(n=10)

0% 

(n=0)

49,4% 

(n=39)

50,6% 

(n=40)

0% 

(n=0)

Mag u uw eigen mobiele telefoon op de groep 

gebruiken?

42,1% 

(n=8)

57,9% 

(n=11)

0% 

(n=0)

25,3% 

(n=20)

74,7% 

(n=59)

0% 

(n=0)

Tabel 8. Beschikbaarheid	elektronische	apparaten	op	de	groep	bij	niet-gebruikers

Figuur 13. Vraag:	Wat	is	voor	u	de	belangrijkste	reden	om	de	KIDDI-app	niet	op	uw	eigen	mobiele	telefoon	te	installeren?
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Circa 23,1% heeft het antwoord “Anders, namelijk ...” opgegeven. De drie genoemde redenen waren; ik wil niet alles 

van mijn werk op mijn privé telefoon, niet aan gedacht en ik vergeet het steeds te downloaden.

Gebruik van websites en informatiebronnen

Met de vragenlijst is ook aandacht besteed aan welke websites niet-gebruikers gebruiken voor het werk. Hierbij 

konden niet-gebruikers meerdere antwoorden aankruisen. Uit de data kwam naar voren dat een groot deel van 

de niet-gebruikers (beide groepen) wel eens een website van de GGD en de brancheorganisatie Kinderopvang 

bezoekt. Zo’n 72,2% van de niet-gebruikers die bekend zijn met de app en 63,5% die niet bekend is met de app 

heeft aangegeven wel eens de GGD-website te bezoeken. Voor het gebruik van de website van brancheorganisatie 

Kinderopvang bleek dit respectievelijk 55,6% en 48,6% te zijn (zie figuur 14). Circa 26% van de niet-gebruikers die 

niet bekend is met de app geeft aan geen van deze websites te bezoeken. Uit een aantal open antwoorden van beide 

groepen kwamen websites als kindratio.nl, Google, Rijksoverheid, FNV Kinderopvang en een website van een eigen 

kinderopvangorganisatie naar voren. 

Ook is nagegaan welke bronnen niet-gebruikers gebruiken om informatie te verkrijgen over infectieziekten en 

hygiëne. Dit is gedaan met een meerkeuze vraag waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren. Figuur 15 toont 

alle antwoordkeuzes op de vraag en het percentage respondenten dat de bron gebruikt. Bij de niet-gebruikers die 

bekend zijn met de app, verkrijgt een groot deel vooral haar informatie via een leidinggevende of collega (50%), 

google (50%) en/of de digitale versie van de richtlijnen (44,4%). Bij de niet-gebruikers die niet bekend zijn met de 

app verkrijgt een groot deel ook haar informatie via een leidinggevende of collega (56,6%) en/of de digitale versie 

van de richtlijnen (50%). Ook geven vele niet-gebruikers die niet bekend zijn met de app (54,1%) aan een website 

van de GGD te gebruiken. Bij beide groepen niet-gebruikers verkrijgt een relatief klein percentage (±14-17%) hun 

informatie via een telefoongesprek met de GGD. Het percentage respondenten dat een papieren klapper gebruikt ligt 

bij niet-gebruikers die bekend zijn met de app enigszins hoger dan bij niet-gebruikers die bekend zijn met de app. 

Dit is respectievelijk 33,8% en 22.2%. Verder gaf één niet-gebruiker bij het antwoord “Anders, namelijk...” aan haar 

jarenlange ervaring te gebruiken en één niet-gebruiker gaf aan protocollen van het werk te gebruiken. 

De open vraag “Hoe had u het beste geïnformeerd kunnen worden over de KIDDI-app?” is aan niet-gebruikers die 

niet bekend zijn met de app gesteld. Er zijn hierbij verschillende antwoorden gegeven. De voornaamste antwoorden 

waren per mail, via een nieuwsbrief of via een leidinggevende of werkgever. Verder gaven sommige niet-gebruikers 

aan dat ze graag tijdens een teamoverleg, bij aanvang van het dienstverband, via het ouderportaal, mondeling, via 

een collega of GGD geïnformeerd zouden willen worden.
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Niet-gebruikers en bekend met de app (N= 18) Niet-gebruikers en niet bekend met de app (N= 74)

Figuur 14. Vraag:	Geef	aan	welke	websites	u	wel	eens	bezoekt	voor	uw	werk.	U	kunt	meerdere	opties	aanvinken.
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Toekomst

Op de vraag “Denkt u dat u in de toekomst gebruik gaat maken van de KIDDI-app?” gaf 38,9% van de niet-ge-

bruikers die bekend zijn met de app aan dit zeker te willen doen (tabel 10). Ook gaf 38,9% van deze groep aan dit 

waarschijnlijk te willen doen. Bij de niet-gebruikers die niet bekend zijn met de app lag dit percentage respectievelijk 

op 23% en 29,7%. Daarnaast gaf een grote groep niet-gebruikers die niet bekend zijn met de app (40,5%) aan 

misschien gebruik te gaan willen maken van de app. Geen enkele respondent gaf bij deze stelling aan zeker niet 

gebruik te willen maken van de app. 

Opmerkingen

Niet-gebruikers die bekend zijn met de app, konden ideeën of suggesties doorgeven die ertoe zouden kunnen leiden 

dat men de app wel gaat gebruiken. Uit de antwoorden bleek dat de app meer bekendheid moet krijgen en dat 

technische problemen opgelost moeten worden. Een aantal niet-gebruikers die niet bekend waren met de app gaf 

in de algemene opmerkingen aan dat ze nieuwsgierig waren geworden naar de app of gaven aan de app te gaan 

downloaden.

4.3. Deelonderzoek C: Vragenlijst voor GGD’en

In totaal hebben 25 medewerkers van de GGD (verpleegkundige of arts) de vragenlijst voor GGD’en ingevuld. Van 

iedere GGD heeft één medewerker van het team infectieziektebestrijding deelgenomen aan de vragenlijst. Hierbij 

gaf een deel van de medewerkers aan namens zijn of haar team te antwoorden, het andere namens zichzelf. Alle 25 

medewerkers waren bekend met de app. 
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Digitale versie
met richtlijnen
infectieziekten
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Ik bel de GGD Ik bezoek de
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aan een
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namelijk …

Informatiebronnen

Niet-gebruikers en bekend met de app (N= 18) Niet-gebruikers en niet bekend met de app (N= 74)

Figuur 15. Vraag:	Waar	haalt	u	informatie	over	infectieziekten	of	hygiëne	vandaan?	U	kunt	meerdere	opties	aanvinken.

Vraag: Denkt u dat u in de toekomst gebruik  

gaat maken van de KIDDI-app? Bekend met app (N=18) Niet bekend met app (N=74

Ja, zeker 38,9% (n=7) 23% (n=17)

Ja, waarschijnlijk wel 38,9% (n=7) 29,7% (n=22)

Misschien 16,7% (n=3) 40,5% (n=30)

Nee, waarschijnlijk niet 5,6% (n=1) 6,8% (n=5)

Nee, zeker niet 0% (n=0) 0% (n=0)

Tabel 9. Gebruik in de toekomst bij niet-gebruikers
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Tevredenheid naar de app en het project

Op de inleidende vraag wat medewerkers van de app vinden gaf het merendeel van de medewerkers aan de app 

handig, praktisch of gemakkelijk in het gebruik te vinden. Zoals één medewerker beschreef: 

“De	app	is	heel	praktisch	en	heel	handig” 

[GGD, sociaal verpleegkundige] 

Daarnaast gaf een groot deel van de medewerkers aan de app duidelijk en overzichtelijk te vinden. Sommige 

medewerkers gaven aan de app te promoten of aan te bevelen bij anderen. Eén medewerker kaartte bij deze vraag 

technische problemen aan bij gebruik van de app.

Nagenoeg alle medewerkers (24) gaven aan (zeer) tevreden te zijn over de app en het project. Eén medewerker gaf 

aan tevreden/ ontevreden te zijn over de app en het project. Geen van de medewerkers gaf aan (zeer) ontevreden 

te zijn over de app (figuur 16). 

(Digitale) flyer aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

Meerdere medewerkers (11) gaven aan de aangeleverde (digitale) flyer van GGD Gelderland-Zuid naar alle kin-

derdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in de regio verstuurd te hebben. Daarentegen gaven 

evenveel medewerkers (11) aan de flyer niet verspreid te hebben. Hiervan hebben vijf medewerkers wel aangegeven 

een nieuwsbrief of mail met informatie over de app verstuurd te hebben en vijf medewerkers hebben geen flyer of 

nieuwsbrief vanuit de GGD verstuurd. Eén medewerker gaf aan als GGD wel flyers op een informatieavond verspreid 

te hebben. De overige medewerkers (3) gaven aan niet te weten of de (digitale) flyer is verspreid. Als reden voor 

het niet verspreiden van de flyer gaf een enkeling aan zich geen flyer te kunnen herinneren of destijds een krappe 

personeelsbezitting te hebben gehad. Het overige deel gaf als reden aan wel een nieuwsbrief verspreid te hebben.

Van de elf medewerkers waarbij de flyer is verspreid geeft de meerderheid van de medewerkers aan de flyer via de 

mail of nieuwsbrief verspreid te hebben. Een enkeling gaf aan dat de flyer via de post is verstuurd. Op de vraag met 

welke regelmaat de flyer onder de aandacht is gebracht gaven acht van de tien medewerkers aan de flyer eenmalig 

verstuurd te hebben. De overige twee medewerkers gaven aan dat zijn of haar GGD meer dan drie keer de flyer 

onder de aandacht heeft gebracht.

(Digitale) flyer aan gastouders

Een deel van de medewerkers (6) gaf aan de (digitale) flyer van GGD Gelderland-Zuid naar alle of meer dan de helft 

van de gastouders in de regio verspreid te hebben. Dit is doorgaans via een mail of een nieuwsbrief verstuurd. Een 

enkeling gaf aan bij een informatieavond of via de post flyers verspreid te hebben aan gastouders. Eén medewerker 

gaf aan dat de flyer naar minder dan de helft van de gastouders verstuurd is. Echter de meerderheid van de mede-

Figuur 16. Tevredenheid	of	ontevredenheid	over	de	app	en	project
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werkers (15) gaf aan dat zijn of haar GGD geen (digitale) flyer naar gastouders heeft verstuurd. Hiervan gaven drie 

medewerkers aan wel een nieuwsbrief naar gastouders verstuurd te hebben. De overige drie medewerkers hebben 

aangegeven niet te weten of de flyer is verspreid naar gastouders. De voornaamste reden genoemd voor het niet of 

niet volledig verspreiden van de flyer aan gastouders was dat gastouders niet goed in beeld zijn bij de GGD. Zoals 

een medewerker beschreef: 

“Niet	goed	in	beeld	wie	de	gastouders	van	je	regio	zijn…	ja	moeilijk	zicht	op	hoeveel	gastouders	er	zijn”.	 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Twee medewerkers gaven aan als GGD geen contact te hebben met gastouders. Daarnaast gaf een medewerker 

als reden op dat er geen meldingsplicht is voor gastouders. Van de medewerkers die aangegeven hebben een flyer 

verspreid te hebben geven de meeste aan dit eenmaal te hebben gedaan. Twee medewerkers gaven aan gastouders 

twee tot drie keer op de hoogte te hebben gebracht.

Materiaal voor verspreiding en promotie 

Het merendeel (19 medewerkers) gaf aan dat er (enigszins) voldoende materiaal beschikbaar was om de app onder 

de aandacht te brengen. Op de vraag wat er nodig is om de app nog beter te verspreiden kwamen wisselende ant-

woorden naar voren. Een deel van de medewerkers gaf aan geen extra materiaal nodig te hebben. Het andere deel 

van de medewerkers gaf aan wel behoefte te hebben aan materiaal en gaf voorbeelden als: een standaard website 

over de app (net als bij een toolkit), een filmpje om in een presentatie te verwerken, flyers die JGZ/THZ kunnen 

achter laten, een folder om de app onder de aandacht te brengen bij GGD’en, een kort stukje tekst voor een website 

of nieuwsbrief aanleveren, een flyer digitaal versturen, deurbriefjes met de app erop vermeld, complete lijsten van 

kindercentra en gastouders aanleveren, via de mail een link met de app versturen naar kinderopvang en basisschool, 

per post een folder verspreiden, bij GGD’en teksten aanleveren voor nieuwsbrieven, een mail met instructies over 

hoe je de app gebruikt en waar je de app kunt vinden naar kinderdagverblijven versturen. Bij deze vraag kwam ook 

meerder keren naar voren dat herhaling in het algemeen nodig zou zijn om de app beter te verspreiden. Zoals een 

medewerker beschreef: 

 “Verversing	is	nodig,	her-implementatie,	daar	is	de	GGD	een	goede	voor	om	te	doen,	die	hebben	contact.” 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Teams en afdelingen binnen de GGD

De meerderheid (23 medewerkers) gaf aan geen verantwoordelijke in zijn of haar team te hebben voor de app. 

Daarnaast werd aan de medewerkers gevraagd of andere teams en afdelingen van de GGD op de hoogte zijn van 

de app. Een groot deel gaf aan dat er teams of afdelingen op de hoogte zijn van de app. De Technische Hygiënezorg 

(THZ) kwam hierbij het meest naar voren, maar ook de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Toezicht Kinderopvang 

werd frequent genoemd. Twee medewerkers gaven aan geen JGZ op de GGD te hebben. Verder gaf een groot deel 

van de medewerkers (10) aan niet te weten of andere teams of afdelingen op de hoogte zijn van de app. Een aantal 

medewerkers beschreef dat Toezicht Kinderopvang of de THZ een nieuwsbrief heeft verstuurd met de app hierin 

vermeld. Ook gaven enkele medewerkers aan dat de THZ of Toezicht Kinderopvang bij bezoek of contact met een 

kinderopvang op het bestaan van de app wijzen. Tot slot gaf één medewerker aan dat de Jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) de app benoemt bij contact met een kinderopvang. Twee medewerkers gaven aan dat de app ook intern bij de 

GGD onder de aandacht is gebracht met een bericht op intranet.

Overige uitgevoerde activiteiten ter verspreiding en promotie

De meerderheid (23 medewerkers) heeft aangegeven dat de app benoemd wordt in een telefonisch gesprek met 

een kinderopvang. Bijvoorbeeld, bij telefonische meldingen of vragen over infectieziekten. De mate waarin de app 

vermeld wordt aan de telefoon bleek verschillend te zijn. Zoals één medewerker zei: 
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“Bij	een	telefonisch	gesprek	noem	ik	het	wel	eens,	maar	niet	structureel	ofzo” 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Terwijl een andere medewerker beschreef de app regelmatig onder de aandacht te brengen in een gesprek. Ze zei:

“Bij	een	artikel	26	melding	wordt	de	app	altijd	onder	de	aandacht	gebracht.” 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Uit een groot deel van de antwoorden van medewerkers bleek dat er tenminste een flyer, nieuwsbrief of mail over de 

app is verstuurd aan kindercentra. Echter uit de antwoorden bleek ook dat zo’n acht GGD’en geen flyer, nieuwsbrief 

of mail verstuurd hebben. Meerdere medewerkers (11) hebben aangegeven dat de app op de website van zijn of 

haar GGD genoemd wordt. Vijf medewerkers gaven aan dat er geen bericht over de app op de website staat. Het 

overige deel heeft dit niet benoemd in de vragenlijst.

Een aantal medewerkers (5) gaven aan als GGD de app bij een presentatie of evenement gepromoot te hebben. 

Daarnaast werden nog enkele acties genoemd als: “in factsheet”, “in filmpje van onderzoek ‘kdv-project’ ”, “onder 

de handtekening als we een mail versturen” (niet bij iedereen in het team), en “een mail na melding door KDV, PSZ 

en BSO met de flyer van de KIDDI-app”.

Succesfactoren en verbeterpunten

Aan de medewerkers is gevraagd aan te geven wat succesvol is aan de app en wat suggesties voor verbetering zijn. 

Als succesfactor kwam meermaals naar voren dat de app gebruiksvriendelijk is. Dit werd ook meermaals omschre-

ven met termen als bruikbaar en praktisch. Een medewerker beschreef de app als “zeer bruikbaar in de praktijk, 

erg duidelijk en gebruiksvriendelijk”. Daarnaast gaf een groot deel van de medewerkers als succesfactor aan dat de 

informatie snel of gemakkelijk te vinden is. Zoals een medewerker beschreef:

“Zelf	vind	ik	de	KIDDI-app	heel	overzichtelijk	en	informatie	makkelijk	op	te	zoeken.”	  

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Ook gaven enkele medewerkers aan de informatie in de app duidelijk en begrijpelijk te vinden. Zoals sommige het 

beschreven: “duidelijke, heldere, toegankelijke informatie” en “beknopte begrijpelijke informatie […]”. Daarnaast 

gaven vier medewerkers als succesfactor aan de app zeer overzichtelijk te vinden. 

Een groot deel van de medewerkers gaf als succesfactor aan dat de app overal beschikbaar is. Verder gaven vele 

medewerkers aan de app toegankelijk te vinden. Zoals een medewerker zei:

“Uhm	dat	het	toegankelijk	is	op	de	groep,	ze	zitten	er	toch	met	de	telefoon	of	hun	tablet.	En	kijk	in	principe	staat	

alle	info	in	de	richtlijnen,	maar	je	hebt	het	heel	snel	bij	de	hand.	Dat	zeggen	ze	zelf	ook.	[…]” 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Tevens kwamen er nog een aantal succesfactoren eenmalig uit de antwoorden naar voren. Dit waren de succesfac-

toren: “meer artikel 26 meldingen”, “[…] duidelijke app, die breder inzetbaar is”, “… dat het een landelijke app is die 

bijgehouden wordt door het RIVM” en “Dat hij het eigenlijk altijd wel doet […] echt winst van deze app.”

Als verbeterpunt werd het versturen van een reminder of update naar GGD’en of kindercentra meerdere keren 

genoemd. Verder gaven drie medewerkers een suggestie aangaande de verspreiding van de app, namelijk ver-

spreiding van de app via een landelijke nieuwsbrief, beroepsvereniging of via de opleiding. Eén medewerker gaf aan 

dat verspreiding van de app via de GGD in de eigen regio moet gaan en dat GGD’en hierbij betrokken dienen te 
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worden. Daarnaast kwam meerdere keren het verbeterpunt naar voren om de app beschikbaar te maken voor het 

basisonderwijs. Zoals een medewerker zei:

“Suggestie	voor	de	toekomst,	basisschool.	Dat	je	de	app	kan	uitbreiden,	naar	basisschool	en	kinderdagverblijven.	

Nu	promoten	we	het	wel	naar	scholen,	maar	zeggen	we	erbij	dat	het	voor	kinderdagverblijven	is.” 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Een paar medewerkers gaven aan dat de informatie in de app uitgebreider beschreven kan worden. Zoals één 

medewerker zei: “Soms zijn de beschrijvingen wat algemeen […]”. Als voorbeeld noemde zij artikel 26 en gaf de 

suggestie om een link toe te voegen voor verdere toelichting van artikel 26. Daarnaast gaven twee medewerkers 

aan dat de informatie in de app niet altijd juist is. Zo zei één medewerker dat de informatie in de app verschilt 

met de LCI-richtlijnen. Dit zijn richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding [LCI] bedoeld voor 

professionals in de infectieziektebestrijding. Deze reacties impliceren dat de richtlijnen van het LCHV en LCI niet 

volledig overeenkomen.

Verder kwamen er meerdere suggesties met betrekking tot het uitbreiden van de app naar voren. Zo noemden me-

dewerkers voorbeelden als: “aandacht voor vaccineren, RVP-programma beknopt weergeven per ziekte”, “[…] nog 

breder maken, bijv de ehbo”, “instellen in welke regio men zit en men direct kan bellen naar de betreffende GGD”, 

“filmpje” en “[…] Deurbriefjes kunnen ook wel in de app, dat ze die kunnen mailen, universele informatiebrieven 

[…]”. De laatste quote verwijst naar informatiebrieven die teams infectieziektebestrijding beschikbaar stellen indien 

er een infectieziekte heerst op een school of kindercentrum. De deurbrieven bevatten informatie over de infectie-

ziekte en wat ouders kunnen doen. Eén medewerker gaf aan dat er enkele infectieziekten aan de app toegevoegd 

kunnen worden die niet in de app en niet in het LCHV genoemd zijn. Ze beschreef: 

“Er	stonden	nog	een	paar	ziektes	waar	we	informatie	over	misten	[…].	Ze	staan	niet	bij	rivm	in	het	lchv,	en	staat	

niet	in	de	KIDDI-app,	terwijl	ouders	informatie	willen	hebben.	Dus	de	app	mag	buiten	de	lchv	gaan.	Dientamoeba	

fragilis,	commensaal	in	je	darm,	was	het	voorbeeld”. 

[GGD, sociaal verpleegkundige]

Overige opmerkingen

Als laatste is gevraagd of GGD-medewerkers opmerkingen hadden over de app, de vragenlijst of het onderzoek. Een 

groot deel van de medewerkers gaf aan geen verdere opmerkingen te hebben. Wel kwam bij deze vraag nogmaals 

de suggestie naar voren om de app beschikbaar te maken voor het basisonderwijs. Daarnaast gaf een medewerker 

aan soms van pedagogisch medewerkers terug te krijgen dat er geen telefoon op de groep gebruikt mag worden. 

Een andere medewerker benadrukte bij deze vraag dat pedagogisch medewerkers tegenwoordig juist allemaal een 

tablet op de groep hebben. Eén medewerker gaf aan te willen weten wie verantwoordelijk is voor het up to date 

houden van de app. De genoemde reden hiervoor was dat het LCI ieder jaar veranderd en daarmee de informatie 

aangepast dient te worden. Verder zijn er bij deze vraag nog afzonderlijke antwoorden gegeven als “Goed om weer 

eens bij ons onder de aandacht te brengen”, “Ik ben met name benieuwd of het meeste gelezen is in de doelgroep”, 

“Dat ze vaker melden en we merken dat ze de info al hebben gelezen...”, “Dat ze niet weten van het bestaan, dat 

het beter gepromoot kan worden” en “Goed dat jullie evalueren”.
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5. Conclusie

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen “Wat is het bereik, gebruik en de waardering 

van de KIDDI-app” en “Welke activiteiten hebben GGD’en uitgevoerd om de KIDDI-app onder de aandacht te 

brengen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders in Nederland?”. 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de app in het algemeen goed wordt gewaardeerd. Bovendien bereikt de app 

de doelgroep, maar voor een deel ook andere gebruikers. Verder lijkt de app redelijk frequent te worden gebruikt. 

Om de app te promoten zijn verschillende activiteiten door GGD’en uitgevoerd. Een groot deel bleek de app zowel 

actief (nieuwsbrief, flyers, mail of website) als reactief (in een telefoongesprek) te promoten. Echter, nog niet alle 

GGD’en hebben een flyer, nieuwsbrief of mail over de app verstuurd. Deze conclusie wordt verder toegelicht met de 

paragrafen: bereik, gebruik, waardering en implementatie.

5.1. Bereik 

Uit de pop-up vragen kwam naar voren dat het merendeel van de gebruikers pedagogisch medewerker is van een 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. De app lijkt daarmee de doelgroep te bereiken. Er zijn 

echter ook andere gebruikers van de app, zoals gastouders, ouders en medewerkers van een (basis)school. Hoeveel 

pedagogisch medewerkers er in Nederland zijn bereikt en hoe dit bereik over het land is verspreid, is niet bekend 

geworden in dit evaluatieonderzoek. Wel is duidelijk geworden dat elke provincie in Nederland is bereikt.

Pedagogisch medewerkers die aangaven de app te gebruiken zijn veelal door een leidinggevende of collega op de 

hoogte gebracht over het bestaan van de app. Pedagogisch medewerkers werden minder vaak via de GGD of via een 

flyer, poster of folder op de hoogte gebracht. Sommige pedagogisch medewerkers vonden de app zelf in de iOS of 

Android app store. Ook zijn pedagogisch medewerkers die de app niet gebruiken veelal door een leidinggevende of 

collega op de hoogte gebracht. Geen van hen gaf aan door een GGD-medewerker of een poster, flyer of folder op de 

hoogte te zijn gebracht van de app. 

5.2. Gebruik

Meer dan de helft van de gebruikers gebruikt de app iedere week tot iedere maand. Dit kwam zowel uit de pop-up 

vragen als de digitale vragenlijst naar voren. Slechts een klein deel gebruikt de app iedere dag. Ruim 40% geeft aan 

de app minder dan één keer per maand te gebruiken. Voor dit laatste gaven pedagogisch medewerkers veelal als 

reden aan niet vaak vragen te hebben over infectieziekten of dat er weinig infectieziekten op de groep voorkomen. 

Uit de digitale vragenlijst bleek dat de app met name wordt gebruikt op een gezamenlijk apparaat van de organisatie, 

zoals een tablet of mobiele telefoon. Maar er zijn ook pedagogisch medewerkers die de app op een eigen mobiele 

telefoon gebruiken. Nagenoeg alle gebruikers gaven aan de app tenminste op de werklocatie te gebruiken. Een zeer 

klein deel gebruikt de app alleen thuis. 

5.3. Waardering

Dit onderzoek laat zien dat de app goed gewaardeerd wordt door pedagogisch medewerkers die de app gebruiken 

en alle andere gebruikers. De resultaten van de pop-up vragen tonen dat de app gemiddeld 4 van de 6 sterren krijgt 

van gebruikers. De app scoorde gemiddeld het cijfer 8 bij pedagogisch medewerkers die de app gebruiken. 

De app wordt als bruikbaar ervaren door pedagogisch medewerkers die de app gebruiken. De berekende SUS-score 

van de app was 77, wat ruim boven de norm van 68 ligt. Dit betekent dat deze app bovengemiddeld scoort op 

bruikbaarheid. De meerderheid bleek erg tevreden tot tevreden te zijn over alle app onderdelen. Een groot deel van 

de pedagogisch medewerkers die de app gebruikt vond de hoeveelheid foto’s voldoende. Wel gaf een vijfde aan dat 

er in de app niet genoeg foto’s of geen foto’s zichtbaar waren. De constructen esthetiek, problemen en informatie 
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scoorden relatief hoog. Wat inhoudt dat de esthetiek en informatie van de app goed wordt gewaardeerd door 

pedagogisch medewerkers die de app gebruiken en dat er weinig technische problemen zijn bij gebruik van de app. 

Wel gaf bijna een derde van de pedagogisch medewerkers aan uitgebreidere informatie in de app te willen.

5.4. Implementatie

Bijna alle GGD-medewerkers die hebben deelgenomen aan de vragenlijst voor GGD’en waren tevreden over de 

app. Slechts een gedeelte van de GGD’en bleek de KIDDI-app flyer van GGD Gelderland-Zuid aan kindercentra 

verstuurd te hebben. Ruim de helft van de GGD’en heeft wel tenminste een flyer, nieuwsbrief of mail gestuurd aan 

kindercentra over de app. Bijna een derde van de GGD’en heeft geen mail, flyer of nieuwsbrief verstuurd. Gastouders 

worden bij deze manieren van verspreiding nauwelijks bereikt. Verder kwam uit de vragenlijst naar voren dat zo’n 

acht GGD’en de app op de website hebben geplaatst en gaf de meerderheid aan dat de app genoemd wordt in een 

telefonisch gesprek met een kindercentrum. Tevens waren er een aantal GGD’en die met andere activiteiten zoals 

een presentatie of evenement de app hebben gepromoot. 
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6. Discussie

Het evaluatieonderzoek van de KIDDI-app heeft zich enerzijds gericht op het bereik, het gebruik en de waardering 

van de app en anderzijds op de implementatie van de app door GGD’en. In dit hoofdstuk worden de discussiepunten 

van het onderzoek besproken. Dit is opgedeeld in de paragrafen; interpreteren van de resultaten, implicaties van het 

onderzoek, sterke punten en beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek.

6.1. Interpreteren van de resultaten

Met de feedbackfunctie in de app konden alle gebruikers vrijwillig deelnemen aan de pop-upvragen. Dit maakt de 

representativiteit van de onderzoekspopulatie vrij hoog. Er moet echter worden opgemerkt dat de respons van de 

pop-up vragen laag is gebleven. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat er wellicht een aantal fouten in de software 

van de feedbackfunctie zaten. Een fout die na afloop van de onderzoeksperiode naar voren kwam, was dat bij 

opening van de app een gebruiker de pop-up vragen kon vermijden via een pijltje onderin het scherm. Een andere 

mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de Android-versie van de pop-up vragen slechts 4-5 weken online heeft 

gestaan. Desondanks hebben de resultaten van de pop-up vragen een waardevolle bijdrage kunnen leveren om 

bijvoorbeeld inzicht te krijgen in wie de gebruikers van de app zijn. Een opvallende bevinding bij de pop-up vragen 

was dat naast de doelgroep van de app er ook veel andere gebruikers waren. Zoals ouders, gastouders, GGD-mede-

werkers en medewerkers van een (basis)school. Dit suggereert dat de app ook mogelijk inspeelt op behoeften van 

dit type gebruikers. Daarnaast behoorde 12,4% van de reacties tot de antwoordoptie “Anders”. Helaas is het alleen 

mogelijk om te speculeren over wie tot die optie behoorde. 

Respondenten van de digitale vragenlijst zijn via convenience sampling verkregen, wat betekent dat de resultaten 

mogelijk niet generaliserend zijn naar alle pedagogisch medewerkers in Nederland. Wel konden meerdere kinderop-

vangorganisaties uit iedere provincie benaderd worden via de convenience sampling. Verder was er in dit onderzoek 

geen inzicht in de non-response van de digitale vragenlijst. Het gebruik van een aselecte steekproef, zou tot een 

generaliseerbare steekproef hebben kunnen geleid (Flick, 2018). 

Met betrekking tot de representativiteit van de onderzoekspopulatie is gebleken dat de man-vrouw verdeling van 

de steekproef enigszins vergelijkbaar is met de landelijke verdeling van leidsters. In 2005 werd het percentage 

mannen in de kinderopvang namelijk op 6% geschat (CBS, 2005). Verder lijkt in dit onderzoek een diverse groep 

pedagogisch medewerkers te zijn geïncludeerd qua leeftijd en werkervaring. Ook werd in de vragenlijst een contro-

levraag gesteld om vast te stellen of een respondent werkelijk een pedagogisch medewerker was. Dit zal positief 

van invloed zijn geweest op de representativiteit van de groep. De resultaten van de vragenlijst dienen echter wel 

met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, omdat de steekproef wellicht niet volledig representatief is voor 

alle pedagogisch medewerkers in Nederland. Opvallend aan de resultaten was dat de gebruikersfrequentie bij de 

pop-up vragen en de digitale vragenlijst grotendeels overeenkwamen. Wat elkaars bevindingen mogelijk versterkt. 

Het was ook opvallend dat het merendeel van de gebruikers en niet-gebruikers die bekend waren met de app via 

een collega of leidinggevende op de hoogte waren gebracht van he bestaan van de app. Slechts een klein deel van 

de gebruikers gaf aan door de GGD op de hoogte te zijn gebracht en niemand gaf dit aan bij de niet-gebruikers. Een 

kanttekening die hier dient te worden geplaatst is dat dit niet direct impliceert dat GGD-medewerkers de app niet 

onder de aandacht hebben gebracht. Een mogelijke verklaring zou namelijk kunnen zijn dat GGD-medewerkers bij 

de promotie voornamelijk leidinggevende of managers van een kinderopvangorganisatie hebben bereikt. Vervolgens 

bracht een leidinggevende de app bij pedagogisch medewerkers onder de aandacht. Uit de resultaten van de vra-

genlijst kwam naar voren dat driekwart van de niet-gebruikers die niet bekend zijn met de app en meer dan de helft 

van de niet-gebruikers die bekend zijn met de app, geen eigen mobiele telefoon op de groep mogen gebruiken. Wat 

het gebruik van de app op een mobiele telefoon kan belemmeren. Er moet echter wel worden opgemerkt dat een 

grote meerderheid van de niet-gebruikers op een werklocatie wel toegang heeft tot elektronische apparaten, zoals 

tablets, laptops of computers. 
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Iedere GGD die benaderd is heeft deelgenomen aan de vragenlijst voor GGD’en. Bovendien zijn alle GGD’en in 

Nederland geïncludeerd. Hiermee kunnen we stellen dat de steekproef representatief is. Opvallend bij dit deel-

onderzoek was dat gastouders nauwelijks bereikt leken te worden via het promoten van de app door GGD’en. De 

meerderheid van de GGD-medewerkers gaf namelijk aan als GGD geen flyer naar gastouders te hebben verstuurd. 

Bovendien gaven twee medewerkers aan als GGD geen contact te hebben met gastouders. Verklaringen die werden 

gegeven hadden veelal betrekking op dat gastouders moeilijk te benaderen zijn. Dit zou een punt van aandacht 

kunnen zijn voor in de toekomst.

6.2. Sterke punten en beperkingen 

Voor het interpreteren van de resultaten en conclusies is het ook van belang om rekening te houden met de sterke 

punten en beperkingen van dit onderzoek. Een sterk punt van dit onderzoek is het toepassen van de SUS in de 

digitale vragenlijst voor pedagogisch medewerkers. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de SUS een betrouwbaar en 

nuttig middel is om de bruikbaarheid van de app te meten bij pedagogisch medewerkers (Cronbach’s alpha is 0,83). 

Vandaar dat kan worden geconcludeerd dat de SUS een zeer geschikt meetinstrument is om de bruikbaarheid van 

deze app te meten. Bovendien maakt de SUS het gemakkelijk om deze app te vergelijken met andere apps. Ook kan 

de SUS in de toekomst opnieuw worden gebruikt om bij gebruikers te peilen of de app is verbeterd. Klug (2017) gaf 

aan dat het herhaaldelijk gebruiken van de SUS-score een makkelijke manier is om met een betrokkene te bespreken 

of de app vooruitgang boekt of achterblijft. Een ander sterk punt van dit onderzoek is het hoge aantal respondenten 

die hebben deelgenomen aan de digitale vragenlijst. Hoewel algemeen bekend is dat het versturen van vragenlijsten 

via de mail een lage response geeft (Kumar, 2011), werd een grotere steekproef (204 respondenten) bereikt dan 

vooraf was vastgesteld (100 respondenten). Hiermee is de steekproefgrootte ruim gehaald. Daarnaast maakte de 

digitale vragenlijst het mogelijk om in een korte tijd veel data te verzamelen over de app. Het laatste sterke punt van 

dit onderzoek is toegewezen aan de schaalbetrouwbaarheid van de constructen esthetiek, informatie en problemen. 

Dit onderzoek toonde aan dat de Cronbach’s Alpha voor alle constructen boven de 0,7 was. Een Cronbach’s Alpha 

lager dan 0,7 wordt als onbetrouwbare schaal bestempeld (Field, 2009; p. 675). 

Een beperking van dit onderzoek is de onbekendheid van de non-respons van de digitale vragenlijst. Pedagogisch 

medewerkers die geen sterke mening hebben over de app of de app niet interessant vinden, zijn wellicht niet in 

de huidige steekproef vertegenwoordigd. Helaas is hier nu geen zicht op. Er zijn echter wel pogingen ondernomen 

om de non-response te beperken door een herinneringsmail te versturen en een waardebon te verloten onder de 

respondenten. Wel was het voor pedagogisch medewerkers die de app niet gebruiken mogelijk om deel te nemen 

aan de digitale vragenlijst. Om in het vervolg meer zicht te krijgen op de non-response, kan bijvoorbeeld met een 

persoonlijke code gewerkt worden. Alle pedagogisch medewerkers van een deelnemende kinderopvangorganisatie 

ontvangen dan een brief met een code om deel te nemen aan de digitale vragenlijst. Verder dient in dit onderzoek 

ook rekening gehouden te worden met de periode van afname (jan - maart) van de pop-up vragen en de digitale 

vragenlijst. Het is mogelijk dat er tijdens deze periode meer infectieziekten voorkwamen in de kinderopvang, waar-

door de gebruikersfrequentie van de app wellicht hoger is dan in de andere perioden van het jaar. Ten slotte is het 

mogelijk dat data uit de digitale vragenlijst zijn verstoord, omdat er ook kinderopvangorganisaties zijn geïncludeerd 

die eerder hebben deelgenomen aan de inventariserende interviews. 

6.3. Suggesties voor vervolgonderzoek

Het is aan te bevelen om de app in de toekomst te blijven evalueren op gebruik en waardering. Op deze manier kan 

onderzocht worden of de app in behoeften blijft voorzien en goed gewaardeerd blijft bij gebruikers. Ook wat betreft 

de implementatie, is het aan te bevelen om te blijven evalueren. Zo blijft in beeld hoe de app gepromoot wordt en 

kan hierop ingespeeld worden. 
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Met betrekking tot de inhoud van de vragenlijst is het aan te bevelen om de SUS te blijven gebruiken. In dit onderzoek 

kwam duidelijk naar voren dat de SUS een geschikt meetinstrument is om de bruikbaarheid van de app te meten 

bij pedagogisch medewerkers. De Cronbach’s alpha was hoog (α=0,83), wat impliceert dat de betrouwbaarheid van 

de items hoog was. Bovendien wordt de SUS veel gebruikt in onderzoek en voor een verscheidenheid aan websites 

en apps (Klug, 2017; Kalz et al., 2014). Echter voor zover bekend, is dit onderzoek een van de eerste die de SUS 

toepast bij pedagogisch medewerkers. Het herhaaldelijk gebruiken van de SUS zal, zoals eerder aangegeven, ook 

in staat stellen om verbetering of verslechtering van de app bij te houden. Een andere aanbeveling aangaande 

de inhoud van de vragenlijst zou zijn om de huidige vragenlijst in te korten. Dit is gebaseerd op het feit dat in 

het huidige onderzoek een grote groep respondenten de vragenlijst onvolledig heeft ingevuld. In dit onderzoek 

zijn deze respondenten wel meegenomen in de analyse, omdat de data wel bruikbaar zijn. Om inzicht te geven in 

missende waarden is in dit onderzoek bij iedere vraag de steekproefgrootte weergeven. Verder is het theoretisch 

concept esthetiek onderzocht en zijn de gebruikte stellingen in dit onderzoek geschikt gebleken (α= 0,79). Vanuit 

wetenschappelijk perspectief zou het interessant kunnen zijn om dieper in te gaan op het construct esthetiek en 

bijvoorbeeld het mogelijk “aesthetic-usability” effect op de app te onderzoeken.

Om deel te nemen aan de digitale vragenlijst werden pedagogisch medewerkers per mail benaderd via de kinder-

opvangorganisaties. Als suggestie voor vervolgonderzoek kan overwogen worden om respondenten (pedagogisch 

medewerkers en andere gebruikers) via de app te werven. Dit kan via een nieuwsbericht in de app met een link 

naar de vragenlijst. Momenteel is het al mogelijk om een nieuwsbericht in de app te plaatsen. Dit maakt het een 

snelle en goedkope manier om respondenten te werven. Het blijft hierbij wel belangrijk om duidelijk te zijn voor 

wie de vragenlijst bedoeld is en opnieuw een controle vraag te stellen. Hoewel in dit onderzoek de response op de 

pop-up vragen laag was, mogelijk door technische problemen, zou ook opnieuw overwogen kunnen worden om 

pop-up vragen te gebruiken. Dit omdat het een potentieel goed middel is om snel respondenten te werven en een 

representatieve onderzoekspopulatie te krijgen.

Het laatste punt voor vervolgonderzoek heeft betrekking op het uitvoeren van een effectevaluatie. Het huidige 

evaluatieonderzoek omvatte een gebruikers- en waarderingsonderzoek en een evaluatie naar de implementatie. 

Met een effectevaluatie kan onderzocht worden of de app werkelijk de kwaliteit van zorg omtrent hygiëne en 

gezondheid op de kinderopvang verbetert. Kennis over hygiëne en infectieziekten kan als uitkomstmaat genomen 

worden. Daarnaast was een aanleiding van de app dat de papieren klapper nog regelmatig in gebruik was bij 

pedagogisch medewerkers. Het zou interessant kunnen zijn om ook het gebruik van de papieren klapper mee te 

nemen als uitkomstmaat, om te meten of het gebruik ervan is verminderd. Verder zou onderzocht kunnen worden 

of de toegang tot de richtlijnen op de werkplek is verbeterd. Dit zou met een Randomized Controlled Trial [RCT] 

gedaan kunnen worden (Loketgezondleven, 2019). Zowel kinderopvangorganisaties die geen gebruik maken van de 

app als kinderopvangorganisaties die de app gebruiken, worden hierbij opgenomen in het onderzoek. Data kunnen 

bijvoorbeeld weer met vragenlijsten verzameld worden.
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7. Aanbevelingen

De resultaten van dit onderzoek wijzen op verschillende praktische implicaties. De praktische implicaties die voortge-

komen zijn uit het evaluatieonderzoek zijn opgedeeld in aanbevelingen met betrekking tot de app en aanbevelingen 

met betrekking tot de implementatie van de app.

7.1. Aanbevelingen KIDDI-app

Inhoudelijk verbeteren en verder ontwikkelen van de app

Op basis van de resultaten van dit onderzoek bleek er geen aanleiding te zijn om de gebruiksvriendelijkheid of 

esthetiek van de app aan te passen. Er bleek echter wel enige aanleiding om aanbevelingen te doen gericht op de 

informatie en foto’s in de app. Hoewel pedagogisch medewerkers over het algemeen tevreden waren over de infor-

matie en de foto’s in de app, gaf een deel van de pedagogisch medewerkers die de app gebruiken aan uitgebreidere 

informatie en meer foto’s in de app te willen. Ook zijn enkele suggesties gedaan om aan de app toe te voegen.

Concrete aanbevelingen voor de app:

 ▪ Informatie uitbreiden: 30,6% van de gebruikers was het eens tot helemaal eens met de stelling “Ik wil 

uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen”. Ook gaf 35,2% van de 

gebruikers aan aanvullende informatie op te zoeken na gebruik van de app. Dit laatste kan impliceren dat 

de app niet volledig in de informatiebehoeften voorziet. Bovendien toonde enkele open antwoorden dat er 

behoefte was aan uitgebreidere informatie. Enkele GGD-medewerkers gaven ook aan dat de informatie in 

de app uitgebreider beschreven kan worden. Bij het uitbreiden van de informatie dient rekening te worden 

gehouden met de begrijpelijkheid van de informatie, zodat deze niet wordt geschaad. Een manier om dit te 

waarborgen is het plaatsen van linkjes in de app om gebruikers naar de juiste websites met meer informatie 

te verwijzen. Ook dient rekening gehouden te worden met de aantrekkelijkheid van de informatie.

 ▪ Uitbreiden van foto’s: Er dient overwogen te worden om meer foto’s in de app te plaatsen. 18,1% vindt 

namelijk dat er te weinig foto’s in de app staan. Ook uit een aantal open antwoorden kwam naar voren dat 

er behoefte was aan meer foto’s in de app. 

 ▪ Overwegen van extra opties: Indien voldoende budget, kunnen extra opties overwogen worden die naar 

voren kwamen in dit onderzoek. Dit waren opties zoals: vragen kunnen stellen in de app, een gebruiker 

koppelen aan een GGD-locatie, toevoegen van informatie over vaccineren of het Rijksvaccinatieprogramma, 

toevoegen van deurbriefjes in de app (en kunnen mailen of printen), en een filmpje toevoegen. 

Aandacht voor technische problemen

Het is aan te bevelen om aandacht te besteden aan de technische problemen van de app. Open antwoorden uit de 

digitale vragenlijst toonden dat een aantal pedagogisch medewerkers die de app gebruiken, technische problemen 

ervaarden bij gebruik van de app. Ook een aantal GGD-medewerkers brachten de technische problemen aan het 

licht. Het ging voornamelijk om problemen met de iPad. Gezien dit laatste feit en dat in het onderzoek naar voren 

kwam dat een grote meerderheid van de pedagogisch medewerkers op de werkplek over een tablet beschikt, dient 

in het bijzonder te worden gekeken naar de technische problemen van de IPad. Bovendien gaven enkele niet-ge-

bruikers die bekend zijn met de app in de open antwoorden aan dat technische problemen opgelost moeten worden.

Heroverweeg de doelgroep van de app

Tot de primaire doelgroep van de app behoren pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 

en buitenschoolse opvang. Uit de pop-up vragen bleek echter dat de app ook door andere type gebruikers wordt 

gebruikt, zoals gastouders, ouders en medewerkers van een (basis)school. Er dient daarom overwogen te worden 

om de app naar een bredere doelgroep te trekken. Voor ouders kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om te weten wanneer 

een kind wel of niet naar de kinderopvang mag en hoe hygiënisch te handelen wanneer een kind een infectieziekte 

heeft. Een aandachtspunt hierbij is dat kinderopvangorganisaties een aanvullend beleid kunnen hebben omtrent het 
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weren van zieke kinderen. Het in de app vermelden dat kinderopvangorganisaties een verscherpt beleid kunnen heb-

ben omtrent het weren van zieke kinderen zou hierbij nuttig kunnen zijn. Het kan ook van belang zijn om gastouders 

bij de doelgroep van de app te betrekken, omdat redelijk veel kinderen worden opgevangen bij gastouders. In 2017 

gingen 153.550 kinderen naar een gastouderopvang in Nederland (CBS, 2018a). Ook dient overwogen te worden 

om het basisonderwijs bij de doelgroep van de app te betrekken. Volgens de Wet Publieke Gezondheid (art. 26) 

behoren basisscholen ook tot de instellingen waar de meldingsplicht op van toepassing is. Tevens kwamen meerdere 

GGD-medewerkers in dit onderzoek met de suggestie om de app beschikbaar te maken voor basisscholen. Hiervoor 

dient wel nagegaan te worden of de informatie in de huidige app overeenkomt met de richtlijnen voor basisscholen. 

Indien de informatie verschillend is, zou gedacht kunnen worden aan een extra optie waarbij de gebruiker bij het 

openen van de app aangeeft tot welk type gebruiker het behoort. Op deze manier kan de informatie in de app 

aangepast worden aan de specifieke doelgroep. Een nieuwe app voor basisscholen zou ook tot de mogelijkheid 

kunnen behoren.

Overwegen van een webapp 

Om ervoor te zorgen dat niet-gebruikers de app in de toekomst zullen gebruiken, moet de ontwikkeling van een 

webapp overwogen te worden. Uit dit onderzoek bleek dat de meerderheid van de niet-gebruikers geen mobie-

le telefoon mag gebruiken op de groep. Daar staat tegenover dat de helft van de niet-gebruikers wel over een 

computer of laptop op de groep lijkt te beschikken. Het niet mogen gebruiken van een telefoon op de groep zou 

momenteel een belemmerende factor kunnen zijn voor niet-gebruikers. Dit zou tevens interessant kunnen zijn voor 

vervolgonderzoek. Er dient echter opgemerkt te worden dat een groot deel van de gebruikers de app op hun mobiele 

telefoon of een gezamenlijk apparaat (tablet of telefoon) van het werk gebruikt. De webapp dient daarom als extra 

optie overwogen te worden.

7.2. Aanbevelingen implementatie GGD’en

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de app nog niet door alle GGD’en actief gepromoot is. Wel toonde dit 

onderzoek dat GGD-medewerkers veelal bekend en tevreden zijn met de app. Een succesvolle implementatie van 

een interventie is echter een langdurig proces waarbij men verschillende fasen doorloopt (Movisie, 2018). Volgens 

Grol en Wensing (2010) behoren tot deze fasen niet alleen oriëntatie (bewust zijn van de interventie), inzicht (kennis 

van de interventie), acceptatie (positieve houding t.o.v. interventie) en verandering (invoering van de interventie), 

maar ook het behoud van verandering (het integreren in bestaande werkwijze). De aanbevelingen aangaande 

de implementatie in dit rapport hebben veelal betrekking op de laatstgenoemde fase, waarbij het versturen van 

reminders en het integreren van de interventie in de organisatie een belangrijke rol speelt (Grol & Wensing, 2010). 

Actieve promotie

In dit onderzoek kwam naar voren dat de meerderheid van de medewerkers de app benoemt in een telefonisch 

gesprek met een kinderopvang, bijvoorbeeld bij een melding (reactief). Er zijn echter nog verbeteringen aan te bren-

gen aangaande de actieve promotie van de app. Uit dit onderzoek bleek dat niet alle GGD’en een flyer, nieuwsbrief 

of mail over de app hadden verstuurd. Het is daarom aan te bevelen om meer aandacht te besteden aan de actieve 

promotie door GGD’en, zodat alle GGD’en in Nederland actief de kinderopvangorganisaties in hun regio bereiken. 

Niet-gebruikers die nog niet bekend waren met de app gaven als voorkeur aan om per mail, nieuwsbrief of via een 

leidinggevende of werkgever geïnformeerd te worden over het bestaan van de app. Dit dient in overweging genomen 

te worden. Bovendien bleek de meerderheid van de huidige pedagogisch medewerkers die de app gebruiken door 

een leidinggevende of collega op de hoogte gebracht te zijn. Leidinggevende en collega’s zouden dus mogelijk een 

sleutelrol kunnen zijn om de app onder de aandacht te brengen bij pedagogisch medewerkers. Ook wordt aanbevo-

len om de app op alle GGD-websites te promoten. Gezien het feit dat niet alle GGD’en de app op de website hebben 

genoemd. Ook gezien het feit dat een zeer groot deel van de niet-gebruikers aangaf wel eens de GGD-website te 
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bezoeken voor hun werk. De website van Brancheorganisatie Kinderopvang lijkt ook een goed kanaal, omdat een 

groot deel aangaf deze website wel eens te gebruiken.

Herhaaldelijk onder de aandacht brengen

Verschillende GGD-medewerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan reminders of updates over de app. Het 

is daarom aan te bevelen om de app herhaaldelijke onder de aandacht te brengen bij GGD-medewerkers. Volgens 

Grol en Wensing (2010) is het op de hoogte houden van professionals belangrijk voor een succesvolle implementatie 

van een interventie. Verder gaven enkele GGD-medewerkers ook aan dat een reminder van de app bij pedagogisch 

medewerkers nodig was. Het is aan te bevelen om de app ook herhaaldelijk bij pedagogisch medewerkers (of de 

kinderopvangorganisaties) onder de aandacht te brengen, zodat meer pedagogisch worden bereikt en pedagogisch 

medewerkers die de app al gebruiken worden herinnerd aan de app. Om de app herhaaldelijk onder de aandacht te 

brengen bij alle huidige gebruikers zou gedacht kunnen worden aan een mailadres van de gebruiker te koppelen aan 

de app. Zodat men periodiek of bij weinig gebruik een mail ontvangt ter herinnering. 

Samenwerking afdeling Toezichthouders Kinderopvang

Een aanzienlijk deel van de GGD-medewerkers gaf aan dat andere teams of afdelingen binnen de GGD op de hoogte 

zijn van de app, waaronder de Toezichthouders Kinderopvang. Enkele GGD-medewerkers gaven ook aan dat de 

nieuwsbrieven zijn verstuurd door de Toezichthouders. Een aanbeveling die wellicht niet direct vanuit de resultaten 

van dit onderzoek naar voren lijkt te komen, maar wel als optie overwogen dient te worden is het samenwerken met 

en betrekken van de afdeling Toezichthouders Kinderopvang. De Toezichthouders Kinderopvang kunnen mogelijk 

een belangrijke rol spelen bij het actief promoten van de app met de jaarlijkse controle die zij uitvoeren bij de 

kinderopvangorganisaties in de regio. Bijvoorbeeld, mondeling of met flyers. Tevens is er mogelijk een rol weggelegd 

voor de Toezichthouders Kinderopvang om de kinderopvangorganisaties te wijzen op het implementeren van de app 

in het pedagogisch beleid. Op deze wijze wordt het behoud van de app aangemoedigd bij kinderopvangorganisaties.

Verantwoordelijke aanstellen

Het is belangrijk dat GGD-medewerkers in de toekomst weten wie er verantwoordelijk is voor de app, om vragen te 

kunnen stellen aangaande de implementatie of wijzigingen voor de app door te kunnen geven. Daarnaast is het aan 

te bevelen om een organisatie verantwoordelijk te stellen voor het aanleveren van materialen. Er zijn in dit onder-

zoek meerdere ideeën door GGD-medewerkers naar voren gebracht aangaande materialen. Zoals, het aanleveren 

van folders en een filmpje voor in een presentatie, het aanleveren van teksten voor websites of nieuwsbrieven en 

het maken van een website voor de app.
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Bijlagen
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Bijlage A. Verschillende screenshots van de KIDDI-app
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Bijlage B. Digitale vragenlijst voor pedagogisch medewerkers

Introductie:

Beste deelnemer, 

Hartelijk dank voor uw interesse in de KIDDI-app vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld voor pedagogisch mede-

werkers van kinderdagverblijven (kdv), peuteropvang/ peuterspeelzalen (psz) en buitenschoolse opvang (bso). 

Het doel van de vragenlijst is om inzicht te krijgen in het gebruik van de KIDDI-app. Met deze inzichten willen wij 

de KIDDI-app verbeteren. 

Het invullen van de KIDDI-app vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. Er zal vertrouwelijk met uw antwoorden 

worden omgegaan en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Met uw deelname aan de KIDDI-app vragenlijst maakt u kans op een Bol.com cadeaukaart van €25,-. Om kans te 

maken op deze cadeaukaart kunt u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten. 

 

Met vriendelijke groet,

GGD Gelderland-Zuid

De vragenlijst start met een aantal algemene vragen. 

1. Bent u werkzaam als pedagogisch medewerker?

0 Ja 0 Nee

2. Wat is uw geslacht?

0 Man  0 Vrouw 

3. Wat is uw leeftijd?

 …………… 

4. Waar bent u werkzaam als pedagogisch medewerker? U kunt meerdere opties aanvinken.

0 Een kinderdagverblijf
0 Een buitenschoolse opvang 
0 Een peuteropvang/ peuterspeelzaal

5. Hoeveel jaar bent u al werkzaam als pedagogisch medewerker?

0 0 - 5 jaar
0 6 - 10 jaar
0 11 - 15 jaar
0 Meer dan 15 jaar
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6. In welke provincie werkt u als pedagogisch medewerker?

0 Groningen   0 Drenthe
0 Friesland  0 Overijssel
0 Noord-Holland 0 Utrecht
0 Zuid-Holland  0 Gelderland
0 Noord-Brabant 0 Zeeland
0 Limburg  0 Flevoland

7. Onder welke GGD valt het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang waar u voor 

werkt?
0 Weet ik niet
0 Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
0 GGD Amsterdam
0 GGD Brabant-Zuidoost
0 GGD Drenthe
0 GGD Flevoland
0 GGD Friesland
0 GGD Gelderland-Midden
0 GGD Gelderland-Zuid
0 GGD Gooi & Vechtstreek
0 GGD Groningen
0 GGD Haaglanden
0 GGD Hart voor Brabant
0 GGD Hollands Midden
0 GGD Hollands Noorden
0 GGD Ijsselland
0 GGD Kennemerland
0 GGD Limburg-Noord
0 GGD Noord- en Oost Gelderland
0 GGD regio Utrecht
0 GGD Rotterdam-Rijnmond
0 GGD Twente
0 GGD West Brabant
0 GGD Zaanstreek-Waterland
0 GGD Zeeland
0 GGD Zuid Limburg

8. Bent u bekend met de KIDDI-app?

0 Ja 0 Nee

9. Maakt u wel eens gebruik van de KIDDI-app?

0 Ja 0 Nee

VRAGENLIJST Gebruikers 

De volgende vragen gaan in op het gebruik van de KIDDI-app.

10. Op welk apparaat gebruikt u de KIDDI-app?
0 mijn eigen mobiele telefoon
0 een mobiele telefoon van mijn werk die alleen ik gebruik
0 een gezamenlijk apparaat van mijn werk (iPad, tablet of telefoon)
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0 zowel op mijn eigen mobiele telefoon als op een elektronisch apparaat (iPad, tablet, of telefoon) van mijn 
werk 

11. Hoe vaak gebruikt u de KIDDI-app?
0 Iedere dag
0 Iedere week
0 Iedere maand
0 Minder dan 1x per maand

12. Wat is voor u de reden dat u de KIDDI-app minder dan 1x per maand gebruikt?
0 Er mag geen elektronisch apparaat (iPad, tablet of telefoon) gebruikt worden op de groep
0 Ik verkrijg de nodige informatie liever op een andere manier 
0 Ik heb niet zo vaak vragen over infectieziekten
0 De KIDDI-app werkt vaak niet 
0 In de KIDDI-app vind ik vaak niet de informatie die ik nodig heb
0 Er komen weinig infectieziekten voor op de groep
0 Ik vind de KIDDI-app niet fijn om te gebruiken
0 Anders, namelijk… 

13. Hoe verkrijgt u deze nodige informatie dan?
…………..  (Commentaarvak)

14. Waar gebruikt u de KIDDI-app?
0 Thuis
0 Op mijn werk
0 Beide
0 Anders, namelijk...

15. Hoe wist u van de KIDDI-app?
0 Ik vond de KIDDI-app zelf in de Google Play Store of iOS App Store
0 Ik ben op de hoogte gebracht door mijn leidinggevende
0 Ik ben op de hoogte gebracht door een collega
0 Ik ben op de hoogte gebracht door een medewerker van de GGD
0 Via een (digitale) poster, flyer of folder 
0 Anders, namelijk ....

Hieronder ziet u een foto van het beginscherm van de KIDDI-app. De volgende 3 vragen gaan over de onderdelen 

te zien op dit beginscherm.

16. Welk onderdeel van de KIDDI-app gebruikt u het meest?
0 Infectieziekten ABC
0 Hygiëne
0 Wanneer melden
0 Gezondheid
0 Contact (GGD)
0 Zoeken

17. Welk onderdeel van de KIDDI-app gebruikt u het minst?
0 Infectieziekten ABC
0 Hygiëne
0 Wanneer melden
0 Gezondheid
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0 Contact (GGD)
0 Zoeken

18. Geef aan in hoeverre u tevreden bent over de volgende onderdelen van de KIDDI-app.

Schaal (erg ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden, erg tevreden) 

Infectieziekten ABC  0 0 0 0 0
Hygiëne   0 0 0 0 0
Wanneer melden  0 0 0 0 0
Gezondheid   0 0 0 0 0
Contact (GGD)   0 0 0 0 0
Zoeken    0 0 0 0 0 

19. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen dienen de GGD te informeren wanneer meerdere kinderen op een 

groep dezelfde infectieziekten hebben. Bijvoorbeeld bij diarree. 
0 Eens
0 Oneens

20. Hieronder volgen een aantal stellingen over de KIDDI-app. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de 

volgende stellingen.

Schaal (helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal eens)

-Ik denk dat ik de KIDDI-app vaak zal gebruiken.
-Ik vind de KIDDI-app te ingewikkeld.
-Ik vind de KIDDI-app gemakkelijk in het gebruik.
-Ik heb hulp nodig om de KIDDI-app te kunnen gebruiken.
-Ik vind de verschillende onderdelen van de KIDDI-app goed bij elkaar passen.
-Ik vind dat de KIDDI-app te weinig samenhang vertoont.
-Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen snel leren hoe ze de KIDDI-app moeten gebruiken.
-Ik vind de KIDDI-app lastig om te gebruiken.
-Ik voel me zeker als ik de KIDDI-app gebruik.
-Ik moest veel leren over de KIDDI-app voordat ik hem kon gebruiken. 

In het onderdeel Infectieziekten ABC van de KIDDI-app worden foto’s weergegeven bij verschillende infectieziekten. 

Hieronder ziet u een voorbeeld. De volgende 2 vragen gaan over de foto’s te zien in de KIDDI-app.

21. Vindt u het aantal foto’s in de KIDDI-app voldoende?
0 Ja, ik vind het aantal foto’s voldoende
0 Nee, ik vind dat er te veel foto’s in de KIDDI-app staan
0 Nee, ik vind dat er te weinig foto’s in de KIDDI-app staan
0 Ik zie geen foto’s in de KIDDI-app

Er volgen nu twee stellingen over de kwaliteit van de foto’s. Geef aan 

in hoeverre u het eens bent met deze twee stellingen.

22. De foto’s in de KIDDI-app zijn voor mij erg nuttig
0 Helemaal eens
0 Eens
0 Eens / Oneens
0 Oneens
0 Helemaal oneens
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23. De foto’s in de KIDDI-app helpen mij om een infectieziekte vast te stellen
0 Helemaal eens
0 Eens
0 Eens / Oneens
0 Oneens
0 Helemaal oneens

24. Hieronder staan enkele stellingen over de KIDDI-app. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen.

Schaal (helemaal oneens, oneens, niet mee oneens/ niet mee eens, eens, helemaal eens)

-De KIDDI-app biedt mij relevante informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen.
-Ik vind de informatie in de KIDDI-app professioneel overkomen.
-Er zijn technische problemen bij het gebruik van de KIDDI-app.
-De KIDDI-app werkt altijd.
-Ik wil uitgebreidere informatie over gezondheid, infectieziekten en hygiëne richtlijnen.
-De KIDDI-app bevat alle informatie die ik zocht.
-De KIDDI-app werkt zonder problemen.
-Ik ben tevreden over het uiterlijk van de KIDDI-app.
-Het ontwerp van de KIDDI-app vind ik lelijk.
-Ik ben van plan de KIDDI-app in de toekomst te (blijven) gebruiken.
-Ik vind de KIDDI-app er mooi uitzien.
-Ik zou de KIDDI-app aanbevelen bij mijn collega’s.

25. Is het contact met de GGD veranderd sinds u de KIDDI-app gebruikt?
0 Ja, ik heb meer contact met de GGD
0 Ja, ik heb minder contact met de GGD
0 Nee, ik ervaar geen verandering in contact met de GGD
0 Anders, namelijk...

26. Na gebruik van de KIDDI-app is het voor mij duidelijk wanneer ik contact op moet nemen met de GGD.

0 Ja
0 Nee

27. Na gebruik van de KIDDI-app zoek ik nog aanvullende informatie over gezondheid, infectieziekten of hygiëne 

op te zoeken. 
0 Ja
0 Nee

28. De KIDDI-app heeft mijn kennis over gezondheid, infectieziekten en hygiëne verbeterd.

0 Ja
0 Nee
0 Weet ik niet

29. Welk cijfer geeft u de KIDDI-app? 

0 1 2 3 4 5 6 … (Schuifregelaar van 0 tot 10)

30. Heeft u ideeën of suggesties voor de KIDDI-app?
…………………. 
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31. Heeft u verder nog opmerkingen over de KIDDI-app?
…………………. 

VRAGENLIJST niet gebruikers en wel bekend  

De volgende vragen gaan over uw toegang tot elektronische apparaten (zoals een tablet of laptop) op uw werk.

32. Is er een tablet voor pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep?
0 Ja
0 Nee

33. Staat de KIDDI-app op deze tablet geïnstalleerd?
0 Ja
0 Nee
0 Weet ik niet

34. Is er een smartphone (een mobiele telefoon met internet) van het werk aanwezig op de groep?
0 Ja
0 Nee

35. Staat de KIDDI-app op deze smartphone van het werk geïnstalleerd?
0 Ja
0 Nee
0 Weet ik niet

36. Is er een computer of laptop voor pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep?
0 Ja
0 Nee

37. Mag u uw eigen mobiele telefoon op de groep gebruiken?
0 Ja
0 Nee

38. Heeft u de KIDDI-app op uw eigen mobiele telefoon geïnstalleerd?
0 Ja
0 Nee

39. Wat is voor u de belangrijkste reden om de KIDDI-app niet op uw eigen mobiele telefoon te installeren?
0 De KIDDI-app neemt (te veel) ruimte in op mijn telefoon
0 De KIDDI-app staat al op een tablet of telefoon van de groep
0 Het lukt mij niet om de KIDDI-app op mijn telefoon te downloaden
0 Ik gebruik geen apps op mijn telefoon
0 Ik heb hier geen behoefte aan
0 De KIDDI-app werk niet op mijn telefoon
0 Mijn eigen mobiele telefoon mag niet op de groep gebruikt worden
0 Anders, namelijk …

Er komen nu een paar vragen over de KIDDI-app. Hierna volgt nog een vraag over het opzoeken van informatie.

40. Hoe wist u van de KIDDI-app?
0 Ik vond de KIDDI-app zelf in de Google Play Store of iOS App Store
0 Ik ben op de hoogte gebracht door een leidinggevende
0 Ik ben op de hoogte gebracht door een collega
0 Ik ben op de hoogte gebracht door een medewerker van de GGD
0 Via een (digitale) poster, flyer of folder 
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0 Anders, namelijk ...

41. Wat is voor u de belangrijkste reden om geen gebruik te maken van de KIDDI-app?
0 Er mag geen mobiele telefoon op de groep gebruikt worden
0 Ik vind de KIDDI-app niet fijn in het gebruik
0 Ik zoek informatie over infectieziekten en hygiëne liever op een andere manier op
0 Ik heb geen behoefte aan de informatie uit de KIDDI-app
0 Ik vind de KIDDI-app er niet mooi uitzien
0 De KIDDI-app werkt vaak niet
0 Anders, namelijk …

42. Waar haalt u informatie over infectieziekten of hygiëne vandaan? U kunt meerdere opties aanvinken.
0 Ik gebruik een digitale versie met richtlijnen over infectieziekten
0 Ik gebruik een papieren klapper om informatie op te zoeken over infectieziekten
0 Ik bel de GGD
0 Ik bezoek de website van de GGD
0 Ik vraag het aan mijn leidinggevende of collega
0 Google
0 Anders, namelijk …

De volgende vragen gaan over de behoefte aan uitleg over de KIDDI-app en het gebruik van websites voor uw werk.

43. Heeft u behoefte aan uitleg over hoe de KIDDI-app werkt?
0 Ja
0 Nee

44. Heeft u behoefte aan uitleg van uw leidinggevende over de KIDDI-app?
0 Ja
0 Nee

45. Heeft u behoefte aan uitleg van de GGD over de KIDDI-app?
0 Ja
0 Nee

46. Geef hieronder aan welke websites u wel eens bezoekt voor uw werk. U kunt meerdere opties aanvinken.
0 een GGD website
0 brancheorganisatie Kinderopvang (www.kinderopvang.nl)
0 beroepsvereniging PPINK
0 website van het RIVM 
0 Ik maak geen gebruik van deze websites
0 Een andere website, namelijk ……

47. Denkt u dat u in de toekomst gebruik gaat maken van de KIDDI-app?
0 Ja, zeker 
0 Ja, waarschijnlijk wel
0 Misschien
0 Nee, waarschijnlijk niet
0 Nee, zeker niet

48. Heeft u ideeën of suggesties die ervoor kunnen zorgen dat u gebruik gaat maken van de KIDDI-app?
……………………….. 

49. Heeft u verder nog opmerkingen over de KIDDI-app?
…………………………  
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VRAGENLIJST Niet gebruikers en niet bekend 

De volgende vragen gaan over uw toegang tot apparaten (zoals een tablet of laptop) op uw werk.

50. Is er een tablet voor pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep?
0 Ja
0 Nee

51. Staat de KIDDI-app op deze tablet geïnstalleerd?
0 Ja
0 Nee
0 Weet ik niet

52. Is er een smartphone (een mobiele telefoon met internet) van het werk aanwezig op de groep?
0 Ja
0 Nee

53. Staat de KIDDI-app op deze smartphone (een mobiele telefoon met internet) van het werk geïnstalleerd?
0 Ja
0 Nee
0 Weet ik niet

54. Is er een computer of laptop voor pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep?
0 Ja
0 Nee

55. Mag u uw eigen mobiele telefoon op de groep gebruiken?
0 Ja
0 Nee

Er volgen nu een paar vragen over het opzoeken van informatie, uw behoefte aan uitleg over de KIDDI-app en het 

gebruik van websites op het werk.

56. Waar haalt u informatie over infectieziekten of hygiëne vandaan? U kunt meerdere opties aanvinken.
0 Ik gebruik een digitale versie met richtlijnen over infectieziekten
0 Ik gebruik een papieren klapper om informatie op te zoeken over infectieziekten
0 Ik bel de GGD
0 Ik bezoek de website van de GGD
0 Ik vraag het aan mijn leidinggevende of collega
0 Google
0 Anders, namelijk …

De KIDDI-app is een app voor pedagogisch medewerkers met informatie over hygiëne, infectieziekten en gezond-

heid. Ook kunt u alle contactgegevens van de GGD in de app vinden.

57. Heeft u behoefte aan uitleg over hoe u de KIDDI-app werkt?
0 Ja
0 Nee

58. Heeft u behoefte aan uitleg van uw leidinggevende over de KIDDI-app?
0 Ja
0 Nee
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59. Hoe had u het beste geïnformeerd kunnen worden over de KIDDI-app?
……….............. 

60. Geef hieronder aan welke websites u wel eens bezoekt voor uw werk. U kunt meerdere opties aanvinken.
0 een GGD website
0 brancheorganisatie Kinderopvang (www.kinderopvang.nl)
0 beroepsvereniging PPINK
0 website van het RIVM 
0 Ik maak geen gebruik van deze websites
0 Een andere website, namelijk ……

61. Denkt u dat u in de toekomst gebruik gaat maken van de KIDDI-app?
0 Ja, zeker 
0 Ja, waarschijnlijk wel
0 Misschien
0 Nee, waarschijnlijk niet
0 Nee, zeker niet

62. Heeft u nog opmerkingen over de KIDDI-app?
………………………. 

Einde:

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Met uw deelname aan deze vragenlijst levert u een waardevolle 

bijdrage aan het verbeteren van de KIDDI-app.

Wanneer u kans wilt maken op een Bol.com cadeaukaart van €25,- kunt u hieronder uw e-mailadres achterlaten.

Mijn e-mailadres is:

.........

Met vriendelijke groet,

GGD Gelderland-Zuid



60

Bijlage C. Vragenlijst voor GGD’en

Introductie:

Beste GGD-collega,

Hartelijk dank voor uw medewerking aan de KIDDI-vragenlijst voor GGD’en. Deze vragenlijst is bedoeld voor mede-

werkers van het team infectieziektebestrijding.

Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de activiteiten van GGD’en die betrekking hebben op de 

KIDDI-app. Deze inzichten zullen een basis vormen voor de verdere verspreiding van de KIDDI-app. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 min van uw tijd in beslag nemen. Er zal vertrouwelijk en anoniem 

met uw antwoorden worden omgegaan.

Bij de meerkeuzevragen kunt u een X neer zetten of de zin vetgedrukt maken. 

Met vriendelijke groet,

GGD Gelderland-Zuid

Vragenlijst KIDDI

1. Namens welke GGD beantwoord je deze vragen?
Antwoord:

2. Ben je bekend met de KIDDI-app en wat vind je van de KIDDI app?
Antwoord: 

GGD Gelderland-Zuid heeft ongeveer twee jaar geleden (in januari 2017) via de mail een (digitale) flyer van de 

KIDDI-app rondgestuurd naar alle teams infectieziektebestrijding van de GGD.

3. Is deze (digitale) flyer van GGD Gelderland-Zuid verspreid onder alle kinderdagverblijven (kdv), peuterop-

vang/ peuterspeelzalen (psz) en buitenschoolse opvang (bso) in uw GGD regio?
0 Ja, de (digitale) flyer is aan alle kdv, psz en bso uit onze GGD regio verspreid
0 Ja, de (digitale) flyer is aan meer dan de helft van de kdv, psz en bso uit onze GGD regio verspreid
0 Ja, de (digitale) flyer is aan minder dan de helft van de kdv, psz en bso uit onze GGD regio verspreid
0 Nee, de flyer is niet verspreid aan kdv, psz en bso uit onze GGD regio

4. Indien nee of ja, minder dan de helft: Zou je kunnen omschrijven wat de reden is dat het niet of niet volledig 

is gelukt de (digitale) flyer onder alle kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang uit uw 

GGD regio te verspreiden?
Antwoord: 
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5. Indien ja (alle, meer, minder): Hoe is deze flyer verspreid onder kinderdagverblijven, peuteropvang en 

buitenschoolse opvang uit uw GGD regio? Bijvoorbeeld, via de mail, tijdens een locatiebezoek, via de post, 

een evenement.
Antwoord:

6. Indien ja (alle, meer, minder): Met welke regelmaat is de flyer onder de aandacht gebracht bij kinderdag-

verblijven, peuterspeelzalen/ peuteropvang of buitenschoolse opvang?
0 Eenmalig
0 Twee keer
0 Drie keer
0 Meer dan drie keer

7. Is deze (digitale) flyer van de KIDDI-app verspreid onder alle gastouders in uw GGD regio?
0 Ja, de (digitale) flyer is aan ¬alle gastouders uit onze GGD regio verspreid
0 Ja, de (digitale) flyer is aan meer dan de helft van de gastouders uit onze GGD regio verspreid
0 Ja, de (digitale) flyer is aan minder dan de helft van de gastouders uit onze GGD regio verspreid
0 Nee, de (digitale) flyer is niet verspreid aan gastouders uit onze GGD regio

8. Indien nee of ja, minder dan de helft: Wat is de reden dat het niet of niet volledig is gelukt de (digitale) flyer 

onder alle gastouders uit uw GGD regio te verspreiden? 
Antwoord:

9. Indien ja (alle, meer, minder): Hoe is deze flyer verspreid onder alle gastouders uit uw GGD regio? Bijvoor-

beeld, via de mail, tijdens een locatiebezoek, via de post, een evenement.
Antwoord:

10. Indien ja (alle, meer, minder): Met welke regelmaat is de flyer onder de aandacht gebracht bij gastouders?
0 Eenmalig
0 Twee keer
0 Drie keer
0 Meer dan drie keer

11. Zou je kunnen beschrijven welke activiteiten er (verder nog) zijn uitgevoerd bij jouw GGD omtrent het 

verspreiden en promoten van de KIDDI-app? Bijvoorbeeld, een bericht op de GGD website, het promoten 

van de app via een telefonisch gesprek, een eigen poster of infographic.
Antwoord:

12. Was er volgens jou voldoende materiaal (poster, flyer etc.) beschikbaar om de KIDDI-app onder de aandacht 

te brengen?
0 Ja, voldoende
0 Ja, enigszins voldoende
0 Voldoende/ Onvoldoende
0 Nee, enigszins onvoldoende
0 Nee, onvoldoende
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13. Wat heb je nodig om de KIDDI-app nog beter te verspreiden onder kinderdagverblijven, peuteropvang en 

buitenschoolse opvang in de regio? 
Antwoord: 

14. Is er in het team een verantwoordelijke aangesteld voor de KIDDI-app?
0 Ja
0 Nee

15. Voor zover je weet, zijn er andere teams (zoals Toezichthouders Technische Hygiënezorg) of afdelingen 

(zoals JGZ) van jouw GGD op de hoogte van de KIDDI-app?
0 Ja, namelijk; ………
0 Nee
0 Weet ik niet

16. Indien ja: Zou je kunnen beschrijven wat zij doen met de KIDDI-app en hoe jullie samenwerken omtrent de 

KIDDI-app?
Antwoord:

17. In hoeverre is jullie team tevreden of ontevreden over de KIDDI-app en het project?
0 Zeer tevreden
0 Tevreden
0 Tevreden/ Ontevreden
0 Ontevreden
0 Zeer ontevreden

18. Wat vind je succesvol aan de KIDDI-app en het project?
Antwoord: 

19. Wat zijn suggesties voor verbetering van de KIDDI-app en het project?
Antwoord: 

20. Heb je verder nog opmerkingen over de KIDDI-app, de vragenlijst of het onderzoek?
Antwoord:

Einde:

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 

Met vriendelijke groet,

GGD Gelderland-Zuid
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Bijlage D. Aanvullende analyses

Digitale vragenlijst voor pedagogisch medewerkers

[Pedagogisch medewerkers die de app gebruiken]

Pearson-correlatie test:

Met de Pearson-correlatie test is gekeken of de demografische variabelen leeftijd of jaren werkzaam een correlatie 

had met de variabelen cijfer of gebruikersfrequentie. Het demografisch kenmerk geslacht is niet meegenomen, 

omdat ruim 95% van de respondenten (pedagogisch medewerkers die de app gebruiken) een vrouw was. Tot slot is 

er gekeken of er een correlatie was tussen de gebruikersfrequentie en het cijfer.

Bijna alle Pearson-correlatie testen die zijn uitgevoerd in SPSS zijn niet-significant bevonden. Daarnaast zijn er 

vrijwel geen tot zeer lage correlaties gevonden.

Hieronder volgen de uitkomsten van de uitgevoerde Pearson-correlatie testen:

De Pearson-correlatie test laat zien dat er nauwelijks verband is tussen de leeftijd en het cijfer. Bovendien was de 

correlatie niet-significant (r= 0.087, p= 0.477).

De Pearson-correlatie test toont een significant maar zeer lage correlatie tussen de leeftijd en de gebruikersfrequen-

tie (r= 0.266, p= 0.007)

Correlations 

 

Welk cijfer geeft u 

de KIDDI app? Leeftijd 

Welk cijfer geeft u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation 1 ,087 

Sig. (2-tailed)  ,477 

N 71 69 

Leeftijd Pearson Correlation ,087 1 

Sig. (2-tailed) ,477  

N 69 102 

 

Correlations 

 Leeftijd 

Hoe vaak gebruikt 

u de KIDDI app? 

Leeftijd Pearson Correlation 1 ,266** 

Sig. (2-tailed)  ,007 

N 102 100 

Hoe vaak gebruikt u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation ,266** 1 

Sig. (2-tailed) ,007  

N 100 102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

Hoeveel jaar bent 

u al werkzaam als 

pedagogisch 

medewerker? 

Welk cijfer geeft u 

de KIDDI app? 

Hoeveel jaar bent u al werkzaam 

als pedagogisch medewerker? 

Pearson Correlation 1 ,063 

Sig. (2-tailed)  ,604 

N 104 71 

Welk cijfer geeft u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation ,063 1 

Sig. (2-tailed) ,604  

N 71 71 
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De Pearson-correlatie test laat zien dat er nauwelijks correlatie is tussen het aantal jaren werkzaam en het cijfer. 

Daarnaast is de correlatie is niet-significant bevonden (r= 0.063, p= 0.604). 

De Pearson-correlatie test toont dat er nauwelijks correlatie is tussen aantal jaren werkzaam en de gebruiksfrequen-

tie. Bovendien was de correlatie niet-significant (r= 0.185, p= 0.062).

Er bleek een niet-significant negatief verband te zijn tussen het cijfer en de gebruiksfrequentie (r= -0.037, p= 

0.762).

Er is een niet-significant zeer klein positief verband gevonden tussen het cijfer en hoe gebruikers geïnformeerd zijn 

over de app (r= 0,150, p= 0,212).

Correlations 

 

Hoe vaak gebruikt 

u de KIDDI app? 

Hoeveel jaar bent 

u al werkzaam als 

pedagogisch 

medewerker? 

Hoe vaak gebruikt u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation 1 ,185 

Sig. (2-tailed)  ,062 

N 102 102 

Hoeveel jaar bent u al werkzaam 

als pedagogisch medewerker? 

Pearson Correlation ,185 1 

Sig. (2-tailed) ,062  

N 102 104 

 

Correlations 

 

Hoe vaak gebruikt 

u de KIDDI app? 

Welk cijfer geeft u 

de KIDDI app? 

Hoe vaak gebruikt u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation 1 -,037 

Sig. (2-tailed)  ,762 

N 102 71 

Welk cijfer geeft u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation -,037 1 

Sig. (2-tailed) ,762  

N 71 71 

 

 

 

Correlations 

 

Welk cijfer geeft u 

de KIDDI app? 

Hoe wist u van de 

KIDDI app? 

Welk cijfer geeft u de KIDDI 

app? 

Pearson Correlation 1 ,150 

Sig. (2-tailed)  ,212 

N 71 71 

Hoe wist u van de KIDDI app? Pearson Correlation ,150 1 

Sig. (2-tailed) ,212  

N 71 102 
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Enkelvoudige regressieanalyses:

De enkelvoudige regressie met leeftijd en cijfer is niet significant (p=0,477).
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De enkelvoudige regressie met jaren werkzaam en cijfer is niet significant bevonden (p=0,604).

Meervoudige regressieanalyse:

De meervoudige regressie met de leeftijd en het aantal jaren werkzaam als verklarende variabelen en het cijfer 

als afhankelijke variabele is niet significant bevonden (p= 0,763). Daarnaast was de correlatiecoëfficiënt zeer laag 

(R=0.090)
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