
VoorZorg Late Start
Training VZvp: 10 maart 2022



Wat gaan we doen vandaag?

9.30 - 9.45u Welkom en even voorstellen
9.45 - 10.15u Jullie ervaring met VoorZorg Late Start en informatie uit de pretesten
10.15 - 11.00u Aanpassingen VoorZorg t.b.v. VoorZorg Late Start

11.00 - 11.15u Koffiepauze

11.15 - 11.45 Het onderzoek naar VoorZorg Late Start en jullie rol daarin
11.45 - 12.15u Hoe bespreek je VoorZorg Late Start en het onderzoek met cliënten 
12.15 - 12.30u Afronding
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Wie zijn wij?

● Elle Struijf; 

projectleider NCJ voor dit project

● Frouke Sondeijker; 

projectleider Verwey-Jonker Instituut voor dit project

● Suzanne Andeweg - van Leeuwen;
onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

● Mariam Badou; 

onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

Wie zijn jullie? Wat is je ervaring met VZLS en/of deelnemen 
aan onderzoek



Aandacht voor zwangeren en jonge gezinnenWat levert het op?



Terugkoppeling

VoorZorg - Ontwikkelingen

 
vragen? VoorZorg Consult

Verdere vragen: LS+2; dwang ?



Doelgroep voor 
VZ Late Start 

Zwangere (met of zonder partner)

• Opeenstapeling van risicofactoren

• Eerste zwangerschap

• Pas laat in beeld bij VoorZorg:
> 28 weken zwangerschap 

     – 
< 6 weken postpartum

• Hulp nodig bij opvoeding 
      en ouderschap

VoorZorg Late Start



Jullie 
ervaringen?

Wat zijn jullie ervaringen met doelgroep cliënten en een late start?



Wat leren we 
uit de 
pretesten?

Overzicht VZ LS casussen op basis van 

vragenlijsten april 2021 en oktober 2021

Jaar 

van 

start

Aantal 

casus sen

VZ niet 

gestart

% Kind 

overle-

den

% Vroeg

 gestopt

% Uit huis 

plaatsin

g

% Onbeke

nd

% Deel-

name VZ 

LS 

%

2019 20 3 15,0 2 10,0 7 35,0 2 10,0 2 10,0 4 20,0

2020 11 1 9,1 2 18,2 2 18,2 0 0,0 0 0,0 6 54,5

2021 16 0 0,0 0 0,0 4 25,0 0 0,0 1 6,3 11 68,8

totaal 47 4 8,5 4 8,5 13 27,7 2 4,3 3 6,4 21 44,7

VoorZorg Late Start



Wat leren we 
uit de 
pretesten?

Qua doelgroep

Veel  uitval

Heel vroege uitval

● Motivatie?

● Dwang?

● Weinig tijd voor opbouwen relatie?

VoorZorg Late Start



Hoe losten de 
VZvp in de 
pretestfase de 
gemiste 
huisbezoeken 
op?

- Frequentere huisbezoeken, tot 6 maanden post-partum

- Meer ‘tussendoor’ contacten

- Soms langere huisbezoeken



Welke 
adviezen 
geven de 
VZvp uit de 
pretesten?

Qua thema’s /aanpassingen handleiding

● aanpassing van de intake procedure (ivm de hoge uitval)

● tips om versneld een vertrouwensband op te bouwen

● maak de handreiking op maat, dwz gerelateerd aan de 
zwangerschapsduur

● geef een helder overzicht van de huisbezoek frequentie in de diverse 
fases van starten

● zorg voor de praktische focus (bevalling, babyspullen, geboorteplan, 
overzicht wat je nodig hebt voor thuisbevalling en ziekenhuisbevalling)

● maak een shortlist met prioriteiten in het gebruik van de VoorZorg 
materialen 

● geef aan welke aanpassingen er nodig  zijn in de baby- en 
peuterperiode.



Hoeveel mis je 
bij een Late 
Start?

Bij een start van:

28-32 weken: 8-11 huisbezoeken

32-36 weken: 10-13 huisbezoeken

> 36 weken: 13-16 huisbezoeken

postpartum: 15-18 huisbezoeken



Basis opzet 
VoorZorg Late 
Start

VoorZorg Late Start; 
startmoment 

VoorZorg Late Start, startmoment en aantal uit te voeren huisbezoeken in die situatie: 

Startmoment

duur zwsch/leeftijd 
baby 

Start 28-32 
wk

aant. 
hb

Start 32-36 
wk

aant. 
hb

Start 36 wk 
tot geboorte

aant. hb start post 
partum

aant. hb

z
w
a
n
g
e
r

28-32 weken Relatie 
opbouw 
huis-
bezoeken

4

32-37 weken wekelijks
4

Relatie 
opbouw 
huisbezoeken

4

37-40+ weken wekelijks 2

wekelijks 4

Relatie 
opbouw 
huisbezoe-
ken

6-8

ba
b
y
p
e
r
i
o
d
e

 0-6 weken pp Thuis na 
geboorte; 
wekelijks

6 Thuis na 
geboorte; 
wekelijks

6

Thuis na 
geboorte; 
wekelijks

6

Relatie 
opbouw en 
Thuis na 
geboorte 
huisbezoeke
n 2x/wk

8-12

6 wk-3 mnd wekelijks 
tot twee 
wekelijks, 
afh vd 
situatie

3-6

wekelijks 6
wekelijks tot 
2x/wk

6-12
wekelijks tot 
2x/wk

6-12

3-6 mnd twee 
wekelijks

6
6 twee wekelijks 6

wekelijks tot 
twee 
wekelijks

6-12

Aantal 
contactmomenten op 
de baby leeftijd 6 mnd

28-31 26 26-32 26-32



Hoe los je in 
VoorZorg Late 
Start de 
‘gemiste’ 
huisbezoeken 
op?

- Frequentere huisbezoeken, tot 6 maanden post-partum

- Meer ‘tussendoor’ contacten

- Soms langere huisbezoeken

- Prioriteiten en urgenties in de doelen en materialen 

- Gerichte evaluatie momenten in het traject:
● samen met cliënt  beoordelen wat open staat/ welke prioriteiten.  

● bespreken frequentie en inhoud van de huisbezoeken de komende 

periode 



Intake en 
Kennismakings
gesprek

1. Volg de  uitgebreide versie van de handleiding 
kennismakingsgesprek VoorZorg. 

2. Aandachtspunten:
a. Rust en vertrouwen uitstralen
b. Het is niet de ‘fout’ van de cliënt is dat ze zo laat start
c. Druk of dwang voor deelname vs intrinsieke motivatie
d. Neem geen zaken over ipv ondersteunen (ook niet onder 

tijdsdruk), delegeer desnoods in overleg met cliënt aan een ander 
e. Geef ruimte voor het ontstaan van een vertrouwensband

3. Opzet van de huisbezoeken (schema afhankelijk van het 
moment van aanmelden): richtlijn, maar flexibel

https://assets.ncj.nl/docs/22f1084e-d046-4891-9647-ceeae803455e.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/22f1084e-d046-4891-9647-ceeae803455e.pdf


voorbeeld van 
een schema 
huisbezoeken, 
bij start 32-36 
weken 
zwanger

VoorZorg Late 
Start; Naam Cliënt: 

………………………………………………………………
…

Uitgerekende datum: 
……………………………………………………..

Startmoment→

duur 
zsch/leeftijd 
baby ↓

kalender invullen met 
data

aantal huisbezoeken Start 32-36 wk

z
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
p

32-37 weken

4 2x/week

37-40+ weken

4 wekelijks

b
a
b
y
p
e
r
i
o
d
e

 0-6 weken pp

6

wekelijks

6 wk-3 mnd

6 wekelijks

3-6 mnd
6

1x/ 2 weken

Aantal contact 
momenten op 
de baby leeftijd 
6 mnd

26

totaal tot 6 mnd

Voorbeeld van een planningsoverzicht, bij cliënt met 

start bij 32-36 weken



Relatie 
opbouw 
huisbezoeken:
2x/week

Relatie opbouw huisbezoeken

HB Thema’s vanuit VoorZorg Beschrijving Ontwikkelv
eld 

Materiaal 
suggesties 

4x, 
frequentie 
2x /week

Wederzijds vertrouwen,
elkaar kennen.

Werkwijze VoorZorg 
toelichten. Afspraken 
maken over nakomen van 
afspraken.

Samen met cliënt de cliënt 
doelen vaststellen.

Stressreductie.

Meerwaarde van VoorZorg.

Urgente vragen oplossen. 

Er wordt een start gemaakt met het opbouwen van 
de ondersteunende relatie.

De cliënt kent en begrijpt de inhoud en werkwijze 
van het programma.

Hartenwens en doelen die daaruit voortkomen 
worden benoemd en op papier gezet.

Cliënt kan verwoorden welke factoren in haar leven 
stress geven. Samen met de cliënt wordt 
geïnventariseerd hoe deze stress gereduceerd kan 
worden.

Benoemen van de meerwaarde en mogelijkheden 
welke de cliënt ziet.
Benoemen welke meerwaarde en kansen de 
VoorZorgverpleegkundige ziet.

Samen met de cliënt besluiten welke vragen het 
meest urgent zijn op dat moment en hoe deze op 
te lossen.

AL
PL

AL

AL

OZ
GL

AL

AL

AL.07
PL.01

AL.28

AL.03

OZ.09
GL.36

AL.06

AL.05, 
wordt nog 
aangepast

Tijdens de relatie-opbouwfase dient allereerst stil  te 
worden gestaan bij de Hartenwens(en) van de cliënt; 
door



VoorZorg Late Start 

Voor de 
bevalling

Na de 
bevalling

Geprioriteerd 
Thema 

Beschrijving Ontwikk
elveld*

Materiaal 
suggesties

X Gebruik 
verloskundige 
zorg en 
kraamzorg.

De cliënt maakt op adequate 
wijze gebruik van de 
voorzieningen binnen de 
geboortezorg.

HU
GL

HU.02
HU.03
HU.04
GL.13
GL.14
GL.26

X X Huiselijk 
geweld.

De veiligheid in het gezin is in 
kaart gebracht en zo nodig 
worden samen met de cliënt 
maatregelen genomen om de 
veiligheid te waarborgen. 

VE VE.19
VE.22
VE.23
VE.25
VE.26

X X Roken, 
alcohol, drugs.

De cliënt kent de 
gezondheidsrisico’s en schade 
van roken, alcohol en drugs 
voor haar kind, en begrijpt het 
belang van stoppen met 
middelen en weet de manier 
hoe dit te bereiken. Zij voelt 
zich ondersteund in de 
vaardigheden om te stoppen.
De cliënt stopt met 
middelengebruik.

GL GL.26
GL.28
GL.29

ETCETERA ↓



Hoe vorm te 
geven?

- Communicatie met partners en potentiële verwijzers
- VoorZorg Late Start is een noodoplossing, een aanvulling op 

VoorZorg.
- VoorZorg traject starten vroeg in de zwangerschap is superieur
- Onderzoek moet effecten uitwijzen

- Formatie VoorZorg verpleegkundigen
- Om VoorZorg Late Start te kunnen uitvoeren zijn tijdelijk meer 

uren per cliënt nodig (citaat VZvp: “het is heel hard werken”)

- Financieel
- Een VoorZorg Late Start traject kost evenveel als een ‘gewoon’ 

traject, door de extra inspanning en inzet bij de start





Plan van 
aanpak 
onderzoek



VoorZorg Late Start

1st quarter 
2021

2nd quarter 
2021

3rd quarter 
2021

4th quarter 
2021 2022 2023 1st quarter 

2024
2nd quarter 

2024
3rd quarter 

2024

4th 
quarter 

2024

1st 
and 2nd 
quarter 

2025

Input phase       

 Development phase       

 Field study

Analysis phase   

Final phase
Measurement moments

28 weeks pre to 6 weeks 
postpartum: start and inclusion

3 months 6 months 12 months 24 months

Last inclusion
Last measurement moment

VoorZorg Late Start

Inclusion

o From Nov 2021 till Sept 2022 
        --> March 2022 till February 2023

o Goal: 20 clients in the study
        --> Include 5 extra clients for dropout

o At least 1 client per month o Good distribution across municipalities



Formulieren

Intake gesprek met moeder:
Informatiebrochure 

Start VoorZorg Late Start:
• Informatiebrief en toestemmingsverklaring (ineen) moeder 

Indien vader/partner meedoet ook:
• Informatiebrief en toestemmingsverklaring (ineen) partner/vader

En altijd:
• Toestemmingsverklaring VoorZorg-verpleegkundige

<volgt nog>

https://docs.google.com/document/d/1LJ6aJ5gX4bK-6rgEklkLcXEmtPa-gvUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSZIiC2IEm4zwJbpu4U11LcxjtK5lWPC/edit
https://docs.google.com/document/d/1rLscLXhbKzOLtKa2BT1QyJoPaE8MwgSF/edit


Rol VoorZorgverpleegkundige:
dataverzameling

N
a elk huisbezoek invullen korte verrichtingen lijst

O
ndersteunen bij contact leggen m

et andere betrokken 
professionals



Werkproces 
VZvp 
samengevat in 
drie schema’s

 



Zeer kwetsbare gezinssituatie met risicocumulatie en na 28 weken 
zwangerschap gesignaleerd 🡪 signaleerder bespreekt -> cliënt krijgt 
folder VZ

Cliënt interesse? signaleerder geeft het door aan VoorZorg

VZ-vp voert intake uit + uitleg onderzoek

Cliënt en VZvp besluiten over wel/geen VZ-LS 

Hoe komt cliënt binnen bij 
VZ-LS?



Besluit 

Wel VZ-LS

Toestemmingsformulier 
onderzoek tekenen. Wil 

partner/vader ook 
meedoen? ook tekenen 

Starten met VZ-LS
 NAW en toestemmings 
formulier(en) doorgeven aan 

voorzorg@verwey-jonker.nl

Wel VZ-LS maar 
weerstand onderzoek

Starten met VZ-LS + 
doorgeven aan 

voorzorg@verwey-jonker.nl

VZ-vp niet getraind in 
VZ-LS

Vraag voorleggen aan 
voorzorg@ncj  of tel. 

contact met Elle: 
06-18632636

Geen VZ-LS

Terugkoppelen aan 
verwijzer

Van besluit naar start

mailto:voorzorg@verwey-jonker.nl


Hoe ziet onderzoek eruit voor VZ-vp?

Vooraf
• Doorgeven cliënt via voorzorg@verwey-jonker.nl

start (28w zwanger tot 6w post partum)
• Vragenlijst online invullen over cliënt en traject

3 maanden
• Vragenlijst online invullen over cliënt en traject

6 maanden
• Telefonisch interview over cliënt en traject

12 maanden
• Vragenlijst online invullen over cliënt en traject
• Informatie Van Wiechenschema delen

Rol VZvp: Van start tot 
eind:

• Na elk huisbezoek korte 
verrichtingenlijst invullen

• (elke 2w reminder)

• Helpen contact leggen cliënt

• Contactgegevens betrokken 
professionals voor interviews

 

 



Oefenen met 
introductie 
onderzoek bij 
cliënten

● We hebben zojuist de brochure doorgenomen

● Hoe vertel je op een informerende en ook wervende manier 
over het onderzoek?

● Rolverdeling: In elk 2-tal een VZ-verpleegkundige en een client 

🡪 je voert 10 min het gesprek en wisselt dan van rol

🡪 na 20 min zijn jullie allebei geweest

🡪 5 min na bespreken: belangrijkste vragen/lessen

● Terugkoppeling plenair: waar liepen jullie tegenaan?



Laten we samen 
bijdragen aan 

een goede start 
voor deze 
kinderen!

Veel dank voor jullie aandacht,

Succes met de VoorZorg Late Start cliënten

En weet ons te vinden als er vragen zijn!
over het onderzoek: mail VoorZorg@verwey-jonker.nl
over de inhoud: mail voorzorg@ncj.nl

mailto:VoorZorg@verwey-jonker.nl
mailto:voorzorg@ncj.nl

