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Doel:
Meer kinderen een kansrijke start geven

Subdoelen:

● Meer kwetsbare ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten

● Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare gezinnen 

● Beter problemen (ook niet-medische) worden gesignaleerd bij (aanstaande)                          
kwetsbare gezinnen.

● Meer aanstaande kwetsbare ouders eerder de juiste hulp krijgen.

● Meer kwetsbare ouders toegerust zijn voor het ouderschap en de 
opvoeding. 

● Minder baby’s en jonge kinderen uit huis of onder toezicht worden 
geplaatst.



Kansrijke start

Minister Hugo de Jonge:

“Alle kinderen verdienen een kansrijke start. 
De eerste duizend dagen van een kind zijn 
cruciaal voor een goede ontwikkeling, 
bepalend voor de kansen in het latere leven. 
De kans op een goede start krijg je maar één 
keer. Het is onze opdracht die kans zo groot 
mogelijk te maken.”



JGZ op maat

• Basiszorg voor alle kinderen

• Extra zorg voor kwetsbare kinderen/gezinnen

Recht op JGZ voor iedereen, maar zorgen voor een passend aanbod!



Manifest 1001 kritieke dagen (NCJ / NJI / TNO / e.a.)

Chronische stress moeder > reacties kind

Belang goede hechting > sensitief ouderschap centraal

Als we niets doen komen ouders pas als kind 1 jaar of 
ouder is met vragen en zijn negatieve 
interactiepatronen al ingesleten. 

Belangrijk om vertrouwen op te bouwen, problemen 
tijdig te onderkennen, samen naar oplossingen te 
zoeken en voorlichting te geven

Juist voor de kinderen van kwetsbare ouders is een 
veilige hechting en stressvrije start geen 
vanzelfsprekendheid. Daarnaast hebben deze ouders 
minder vertrouwen in hulp

Vroeg en samen helpen!



Vaak gaat het goed, maar……..

• 34 per 1000 kinderen vallen onder de brede 
definitie van kindermishandeling 

• 26% van deze groep zijn baby’s

• 10% van alle zwangere vrouwen hebben ernstige 
angst en of depressieve klachten

• Een derde van huiselijk geweld begint tijdens 
zwangerschap

• 14 % van de kinderen heeft geen goede start door

vroeggeboorte, ondergewicht

• Vooral kinderen in kwetsbare situaties lopen een 
groter risico  op ontwikkelen van achterstanden



JGZ professionals:

• “Voor een kwetsbare zwangere en haar eventuele partner is het moeilijker een kind een veilig 
thuis te bieden. Het is belangrijk dat op tijd te signaleren”

• “Stress maakt het per definitie moeilijker om voor een kind te zorgen, en te  kijken naar wat je 
kind nodig heeft” 

• “We zien dat de motivatie van kwetsbare zwangeren om juist nú te veranderen groot is. Voor mijn 
kind moet het straks anders!” 

“Het is belangrijk de zwangere vrouw aan te spreken op haar kracht en samen naar de juiste hulp te 
zoeken.” 

• “als we het in beeld hebben, is het nog niet opgelost. Zet interventies in en blijf naast die ouder 
staan, wij hebben verstand van kinderen en kunnen de ouders ondersteunen in hun (kwetsbare) 
ouderschap ” 



VSV: Zorgpad kwetsbare zwangere



Kansrijke Start: menu kaart JGZ

Preventieve programma’s inzetten die :
• aansluiten bij de geboortezorg en het sociale domein

• kwetsbare ouders en kinderen ondersteunen

Voorkomen ongeplande 
zwangerschappen

Anticonceptie

Nu Niet Zwanger

Prenatale 
ondersteuning

Prenatale VoorZorg
en Stevig Ouderschap

Prenataal huisbezoek

Vroegsignalering / 
opvoedondersteuning

Samen starten

Voorzorg 

Stevig Ouderschap



Samen Starten

Verschuiving van een focus op de ontwikkeling van het kind naar een focus op 
de ontwikkeling van het kind in relatie tot beschermende en risicofactoren van 
de ouders

Er vindt tevens een mindshift plaats van opvoeden naar ouderschap

Eerste stap: door met alle ouders in gesprek te gaan over de omgeving waarin 
hun kind opgroeit, middels het volgsysteem Samen Starten: iedereen in beeld

Hechting wordt gevolgd en bevorderd 

De psychosociale ontwikkeling van kinderen wordt vanaf de geboorte gevormd 
via transactionele processen tussen het kind en zijn omgeving. 

SamenStarten-professionals kunnen een veilige hechting bevorderen door 
aandacht te besteden aan de brede opvoedsituatie én empowerment van de 
ouders.



Meest voorkomende aanleidingen om JGZ interventies  
in te zetten:

• Geweld in verleden of in huidige relatie

• Depressie

• Ongezonde leefstijl / middelenmisbruik

• Verstandelijk beperkt

Door eigen problematiek ambivalenties tov kind en ouderschap, weinig 
vaardigheden/kennis/sociale steun, en veel stress.



Prenataal huisbezoek “Baby op komst”

• Deze huisbezoeken zijn meestal gericht op risicogezinnen en/of -situaties. 

• De huisbezoeken vinden vooral plaats op verzoek van de verloskundige, 
maar ook van de huisarts, de gynaecoloog / medisch maatschappelijk 
werk of wijkteams / CJG’s

• In één of meerdere huisbezoeken geeft de jeugdverpleegkundige risico-
reducerende voorlichting, versterkt de eigen kracht van de aanstaande 
ouder, normaliseert waar mogelijk, signaleert tijdig bij risico’s en overlegt 
met aanvrager over extra hulp.

• Terugkoppeling aanvrager



Voorzorg : heel VGGM   

• voor hoog-risico zwangeren (0,5-1%)

• Zwanger van eerste kind, laagopgeleid, leeftijd tot 25 jaar *

• Start vroeg in de zwangerschap (vanaf 16 weken, max. 30 wk)

• Gaat door tot kind 2 jaar is

• Focus op zwangerschap en ouderschap

• Verbetert gezondheid en sociaal functioneren van moeders en 
kinderen

• Intensief : gemiddeld 2 bezoeken per maand (40-60x) : vertrouwensrelatie

• Evidence Based, landelijk programma , beheer bij NCJ



Domeinen Voorzorg

1.hechting en ouderschap

2.gezondheid van kind, moeder en vader

3.ontwikkeling van het kind

4.levensloop-ontwikkeling van moeder en eventueel vader

a. opleiding, werk

b. gezinsplanning

5.veiligheid

6.financiën

7.communicatie

8.informele steun en netwerk 

9.gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen.



Contra-indicaties Voorzorg en Stevig Ouderschap

 Zware psychiatrische problematiek

 Zware drugs-en of alcoholverslaving

 De cliënt wordt ingeschat als onvoldoende leerbaar

11-4-2019

15



Stevig Ouderschap
- Vanaf medio 2019 

- Voor risico zwangeren (4%)

• Zwanger van 1e of volgende kind

• Start in zwangerschap of tot 6 maanden na geboorte

• Gemiddeld 9 huisbezoeken 

• Voorzorg een te zware interventie , later in beeld komen 

• Niet voldoen aan de inclusiecriteria  Voorzorg maar wel als 
kwetsbare zwangere / kwetsbare ouder in beeld 
• Bijv. ouder , hoger opleidingsniveau

• maar door bijv. mishandeling eigen jeugd of andere psychosociale 
problemen een ambivalente houding t.o.v. ouderschap



Film Stevig Ouderschap



Effecten:

● Minder roken

● Vaker borstvoeding

● Minder huiselijk geweld



Kwetsbare zwangeren vroeg in beeld!

Belang aanvraag door de ketenpartners geboortezorg 

Dat kan nu al gemakkelijk via de website VGGM:

• Prenataal huisbezoek - Baby op komst

• Voorzorg

• Warme overdracht

Nog op website toe te voegen aanvraag Stevig Ouderschap 

http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals/aanvraag_prenataal_huisbezoek_en_08216_baby_op_komsten_08217_
http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals/aanvraag_programma_voorzorg


Hoe aan te vragen : website VGGM

https://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals


Website VGGM : aanvraag pren.hbz

https://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals
https://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals/aanvraag_prenataal_huisbezoek_en_08216_baby_op_komsten_08217_


Website VGGM : aanvraag Voorzorg

https://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals
https://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_professionals/aanvraag_programma_voorzorg
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Voorzorgverpleegkundigen 

23

mailto:Anne-Ruth.Koeleman@vggm.nl
mailto:Monique.Straatman@vggm.nl
mailto:Gea.van.der.peppel@vggm.nl
mailto:Marianne.van.Dijk@vggm.nl


Dank voor jullie aandacht!


