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Datum : 7 maart 2018   
Aan : Ambtenarenoverleg JGZ   
Van : Janine Bezem, Janny Pastink en Lianne Verstraten 
Betreft : Schematisch overzicht inhoud Preventieve programma’s  
 
In dit document een korte beschrijving van het volgsysteem Samen Starten en een aantal aansluitende preventieve programma’s binnen de JGZ :  gericht op gezonde 

zwangerschap, geboorte en bevorderen positieve opvoed- en opgroeisituatie van het jonge kind. 

 

Volgsysteem; 

Naam Korte omschrijving Doel Doelgroep 

Samen Starten / toepassen gespreks- 
protocol DMO-P 
 
https://www.ncj.nl/samenstarten/ 
 

 Signaleringsinstrument (dus geen interventie) 

 Gestructureerd volgsysteem  

 Overstijgende werkwijze voor empowerment 
van de ouders en kind. 

 Gestandaardiseerde inventarisatie van 
ontwikkeling kind en beleving ouderschap op 
meerdere leefdomeinen 

 Verbindt  dialooggerichte 
klantbenadering,empowerment van de ouders, 
vroegsignalering met  inzet passende 
interventies 

 Evidence Based programma (bewezen 
effectief). Werkwijze conform vastgestelde 
landelijke afspraken 

 Landelijk beheer bij NCJ 

 Bevorderen van gezondheid van 
het jonge kind 

 Vroegsignalering van 
psychosociale problemen 

 Tijdig inzetten van passende 
interventies op lokaal niveau 

 Versterken lokale samenwerking 

 Basisinventarisatie: alle ouders 
met kinderen 0-4 jaar 

 Specifieke doelgroepen volgen 
uit inventarisatie (inzet 
interventies) 

 

Preventieve programma’s: 

Naam  Korte omschrijving  Doel Doelgroep 

Voorzorg 
 
https://www.ncj.nl/voorzorg/ 
 
 
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-
Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-
interventies/VoorZorg 

 Intensief ondersteuningsprogramma  voor 
hoog-risico zwangeren 

 Start tijdens de zwangerschap en gaat door tot 
kind 2 jaar is 

 Begeleiding op 6 leefdomeinen 

 Focus op zwangerschap en ouderschap 

 Gemiddeld 2 bezoeken per maand 

 Evidence Based, landelijk programma 
(bewezen effectief) 

 Landelijk beheer bij NCJ 

 Bewezen effectief voor preventie 
kindermishandeling en verbetering gezondheid 
moeder en kind 

 Effecten ook op lange termijn zichtbaar 

 Terugdringen van (risico op) 
kindermishandeling 

 Verbeteren gezondheids- en 
ontwikkelingskansen van het kind 

 Verbeteren gezonde 
zwangerschap- en geboorte voor 
moeder en kind 

 Bevorderen gezondheid, 
veiligheid, en persoonlijke 
ontwikkeling van moeder  
(gestructureerde 
gedragsverandering, stellen van 
realistische doelen, versterken 

Hoog-risico zwangeren, die voldoen 
aan landelijke criteria Voorzorg, o.a. 

 1e kind 

 Start bij zwangerschap max. 28 
weken 

 Moeder max 25 jaar 

 Laag opgeleid 

 Psychosociale problematiek 
(bijv. huiselijk geweld, 
depressie, geen sociaal 
netwerk, ongezonde 
leefstijl/middelenmisbruik, 
armoede) 

 ± 0,5-1% van de doelgroep 

https://www.ncj.nl/samenstarten/
https://www.ncj.nl/voorzorg/
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VoorZorg
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VoorZorg
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VoorZorg
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Naam  Korte omschrijving  Doel Doelgroep 

 Aangevuld met Kortdurende Video Home 
training 

 Bewezen kosten effectief 

 Landelijk beheer NCJ 

vaardigheden tav opvoeding en 
werk) 
 

Stevig Ouderschap: prenataal 
 
 
 
 

 Voorloper van Stevig Ouderschap postnataal 
(programma’s sluiten aan) 

 4 prenatale huisbezoeken 

 Opgenomen in databank effectieve 
jeugdinterventies: effectief volgens eerste 
aanwijzingen 

 Bevorderen gezonde 
zwangerschap  

 Bevorderen gezond opvoed- en 
opgroeisituatie 

 Terug dringen risico op (ernstige) 
opvoedproblemen en 
kindermishandeling 

 Vergroten zelfredzaamheid 
ouders 

 Normaliseren van problemen  

 Aanstaande ouders met 
verhoogd risicoprofiel 
(belastende voorgeschiedenis, 
persoonlijke problemen, 
onvoldoende steunende 
context en of verzwaarde 
opvoeding) 

 Behoefte aan extra 
ondersteuning 

 Start vanaf 16 weken 
zwangerschap 

Stevig Ouderschap: 
 postnataal 
 
www.stevigouderschap.nl 
 
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-
Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-
interventies/Stevig-Ouderschap 
 

 6 (tot 10) preventieve huisbezoeken in de 
eerste 2 levensjaren, door speciaal opgeleide 
jeugdverpleegkundige 

 Start na de geboorte, tot kind 2 jaar is  

 Opgenomen in databank effectieve 
jeugdinterventies: theoretisch onderbouwd en 
effectief  

 Methode is ontwikkeld voor- en door JGZ: 
ingebed in ‘normale’ bedrijfsvoering JGZ 

 In samenwerking NCJ 

 Bevorderen gezond opvoed- en 
opgroeisituatie 

 Kennis, inzicht en vaardigheden 
mbt ontwikkeling van het kind 

 Vergroten zelfredzaamheid 
ouders  

 Normaliseren van problemen 

 Stress hantering 

 Vergroten sociale steun 

 Terug dringen risico op (ernstige) 
opvoedproblemen en 
kindermishandeling 

 Ouders met kinderen tot 2,5  
jaar met een verhoogd 
risicoprofiel (bijv. huiselijk 
geweld, middelenmisbruik en 
weinig sociale steun)  

 Behoefte aan extra (opvoed) 
ondersteuning 

 ± 4 % van de doelgroep 

 

http://www.stevigouderschap.nl/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Stevig-Ouderschap
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Stevig-Ouderschap
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Stevig-Ouderschap

