
 
 

4 oktober 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,   
  
Het is weer tijd voor een update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg. 

● Op woensdag 12 september j.l. is het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd. Elle 
Struijf was bij de lancering aanwezig. In het actieprogramma is er volop aandacht voor 
VoorZorg en we zijn dan ook met het Ministerie van VWS in gesprek over de 
mogelijkheden voor VoorZorg in Nederland. 

● In het kader van Kansrijke Start is VoorZorg op het RTL Nieuws geweest van woensdag 
12 september. Je kan het fragment terugkijken op de website van RTL nieuws: 
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/4414906/rtl-nieuws-1930-uur (start 
vanaf 17 minuut 12 seconden). Bekijk ook de andere mooie video 'Ik durfde mijn kind 
niet vast te houden'. 

○ Ten behoeve van media-uitingen, zoals het RTLnieuws-item, maken wij graag 
een lijstje van verpleegkundigen die we hiervoor kunnen benaderen. Mogen 
we jou benaderen, op het moment dat er een vraag komt, dan horen we het 
graag via voorzorg@ncj.nl 

● In september is de nieuwe scholingsronde van VoorZorg gestart. CJG Apeldoorn is 
gestart als nieuwe organisatie. Gezamenlijk zijn er nu 80 nieuwe 
VoorZorgverpleegkundigen, waarvan er zes met deze nieuwe scholingsronde zijn 
gestart. 

● Dinsdag 11 september j.l. was het managersoverleg. Een goed overleg waarin veel 
uitwisseling is geweest. Het verslag zal zo spoedig mogelijk verstuurd worden naar de 
managers. 

● Op 26 en 28 september en 3 oktober waren de VoorZorgcolleges.  Hier kwam o.a. aan 
bod: het nieuwe Afwegingskader van de V&VN Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling, de Ouderschapstheorie en de nieuwe materialen voor VHT 
VoorZorg, Opstapje Voorzorg en SOVA (Sociale Vaardigheden). Op basis van de 
bespreking is het schema van de vaardigheidstrainingen (SoVa, Opstapje en VHT) 
aangepast. Verslag en presentatiesheets volgen volgende week via de e-mail en op het 
besloten deel van de website onder deskundigheidsbevordering.  

○ Er is een meeleesgroep van verpleegkundigen, die feedback geeft op nieuwe 
materialen. Wil jij ook hieraan bijdragen, dan horen we het graag via 
voorzorg@ncj.nl 

● Zowel op het managersoverleg en de werkcolleges zijn de ontwikkel- en 
onderzoeksvraag van de UvA in het kader van effectieve elementen 
kindermishandeling besproken. Het betreft modules omgaan met boosheid, 
stressvermindering en traumainventarisatie (en behandeling); deze zullen in een 
proefaanpak gebruikt en door een promovenda op effectiviteit onderzocht worden. Dit 
is positief ontvangen; de verpleegkundigen hebben inhoudelijke feedback gegeven wat 
al met de UvA besproken is. En wat tot aanpassingen in de aanpak heeft geleid. 

 
   

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/landelijke-aanpak-voor-een-gezonde-veilige-en-kansrijke-start?mc_cid=b1b1e32dda&mc_eid=776dc28154
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/4414906/rtl-nieuws-1930-uur
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4414921/danielle-24-kreeg-hulp-om-betere-moeder-te-zijn-ik
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4414921/danielle-24-kreeg-hulp-om-betere-moeder-te-zijn-ik


 
 

Materiaal /  website 

● We hebben veel input ontvangen vanuit de VoorZorgcolleges. Op basis hiervan zijn er 
nieuwe versies geplaatst op het besloten deel van de website van de volgende 
documenten: 

○ Afwegingskader VoorZorg in de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling (te vinden onder Deskundigheidsbevordering) 

○ Toolkit VoorZorg - Overzicht vaardigheidstrainingen aangepast  (te vinden 
onder Werkmateriaal)  

● Opstapje VoorZorg zal naar verwachting in oktober op de website geplaatst worden. 
  
Tenslotte zullen 10 oktober Elle en Lieke om de tafel gaan om alle geleverde input van de 
afgelopen tijd, onderzoeken die lopen en verdere ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Zo 
hopen we overzicht te krijgen en een en ander logisch met elkaar in samenhang te plaatsen,  en 
zien waar de gaten zitten. We maken een planning voor de vervolg aanpak; dit zal gedeeld 
worden via de volgende update en de website.   We willen jullie voor nu bedanken voor alle 
geleverde input de afgelopen tijd. Heb je nog belangrijke input (ontbrekend materiaal, 
onderwerpen die missen, ideeën over de opbouw enz.)? Dan horen we dit graag voor 10 oktober, 
zodat we het mee kunnen nemen in ons overleg.  
  
We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd voor nu. Indien er vragen zijn, dan horen we 
het graag. 
  
Met vriendelijk groet, ook namens Elle en Evelien, 
Lieke van der Meulen 
06-13136499 
 
 
 
 

https://assets.ncj.nl/docs/af4867ee-6747-40e7-8b3d-169ad8755feb.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/af4867ee-6747-40e7-8b3d-169ad8755feb.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/abff16fb-d2eb-4453-9002-0c3f06f27a83.pdf

