Inventarisatie Actieprogramma Kansrijke Start
Hieronder wordt per actielijn uit het actieprogramma Kansrijke Start een uitgebreid overzicht
geboden van mogelijkheden die door de verschillende organisaties werden genoemd. Ook
hebben de organisaties onderwerpen aangegeven waarvoor aandacht nodig is binnen (de
vorming van) de lokale coalities.

Inventarisatie mogelijkheden inzet JGZ binnen Kansrijke Start
Actielijn 1. Voor de zwangerschap
Ambities actieprogramma Kansrijke Start:
● Kwetsbare ouders met kinderwens ondersteunen
● Nu niet zwanger landelijk beschikbaar
Voorbeelden mogelijkheden JGZ1 die kunnen bijdragen aan het behalen ambities actieprogramma:
● Nu niet zwanger
● Animatiefilmpje vanuit ‘Goede Start’ over kinderwens
● Spreekuur op mbo-school
● Lang Leve de Liefde
● In gesprek gaan met jongeren/moeders die kinderwens hebben/ het bespreekbaar
maken
● Contacten opbouwen met fertiliteitspoli
● Onderwerp van de Gezonde School
● Healthy Pregnancy4all -> verwijzen naar verloskundigen-> pre-conceptie spreekuren
● Info geven aan ouders met ‘ouder’ kind over gezond zwanger worden tijdens consult CB
● Jij en Jouw Gezondheid (JEJG)
● JouwGGD.nl
Actielijn 2. Tijdens de zwangerschap
Ambities actieprogramma Kansrijke Start:
● Scherper in beeld krijgen van kwetsbare gezinnen
● Sneller hulp aan kwetsbare gezinnen
● Routekaarten/zorgpaden voor professionals
Voorbeelden mogelijkheden JGZ die kunnen bijdragen aan het behalen ambities actieprogramma:
● Prezorg
● Prenataal huisbezoek
● Contacten met verloskundigen -> Verloskundigen SamenwerkingsVerband (VSV)
● Stevig Ouderschap
● Stevige Start
● Aftelkalender
● Themabijeenkomsten
● Maternale kinkhoestvaccinatie
● Warme overdracht met kraamzorg/verloskundige
● Voorzorg
● Lokale initiatieven ten aanzien van samenwerking
● Mind2Care
● Diverse werkgroepen kwetsbare zwangeren
● Zwangerschapszorgroute LVB
Alle voorbeelden zijn tijdens het Kennisnetwerk genoemd door verschillende JGZ-organisaties. Deze zijn niet gecheckt
of geven geen volledig beeld.
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Onderzoek naar mogelijkheden digitale uitwisseling
Pre-SPARK
Zorgpaden, ook van kwetsbare gezinnen
Incidentele samenwerking met verloskundigen in cursussen
Integratie van JGZ in wijkteams
Samenwerkingsconvenant kwetsbare zwangeren netwerk Drechtsteden
Zorgpad Reinier de Graaf Ziekenhuis (JGZZHW)
Cursusaanbod zwangeren
Moeders informeren Moeders (MiM)- prenataal
Versnelde zorginzet JGZ
Zorgpaden risicozwangeren ism geboortezorg
Aanwezigheid POP-poli

Actielijn 3. Na de geboorte
Ambities actieprogramma Kansrijke Start:
● Flexibele inzet contactmomenten jeugdgezondheidszorg
● Laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor kwetsbare ouders
● Zeer jonge kwetsbare ouders ondersteunen
Voorbeelden mogelijkheden JGZ die kunnen bijdragen aan het behalen ambities actieprogramma:
● Moeder informeren Moeders (MiM)
● Prezorg
● Voorzorg
● Video Home Training
● Shantala
● Babymassagecursussen (incl. informatie)
● Gelaagde Opvoedondersteuning
● Stevig Ouderschap
● Triple P
● Centering Parenting
● Jeugdgezondheid 2022, meer aandacht/tijd voor kwetsbare gezinnen (GGD Hart voor
Brabant)
● Oudercursussen
● Flexibele contactmomenten (LPK)
● Huisbezoeken op indicatie
● Opvoedondersteuning in (sociaal) wijkteams
● Samenwerking met ziekenhuis in gezamenlijk spreekuur voor dysmature en premature
kind
● GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften)-methodiek ondersteunend aan werk
JGZ-professional
● Tienermoederspreekuur
● Inloopspreekuren
● Facebookgroep ter ondersteuning
● Lactatiekundigen spreekuren
● Filmpjes opvoedingsondersteuning op site
● Telefonische zorgvragen
● Opvoedspreekuur pedagoog
● Workshop voor ouders en kinderen van 18 maanden
● Pink Cloud
● Samen Starten
● Aanwezig zijn via dialooggericht werken en zorglijnen gebruiken= zorg op maat
● Methode ‘Stap voor Stap’
● Samenwerking met speel-o-theek/ taalcursus
● Mogelijkheid van inzet huilbaby-experts
● Verwijzing naar Integrale Vroeghulp (IVH)
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Inloopspreekuur/themabijeenkomst bij kinderdagverblijven
Cursus Positief Opvoeden voor Peuters
Groeigids
Spark

Inventarisatie gespreksonderwerpen lokale coalities
Onderwerpen/vragen/thema’s die volgens de aanwezige organisaties aandacht nodig hebben in
de gesprekken met gemeenten en de geboortezorg binnen de (vorming van) lokale coalities
Kansrijke Start:
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Eenduidige visie
Implementatie verschillende interventies
Prenataal dossier/ digitale uitwisseling
Betere samenwerking met geboortezorg/ ketenaanpak ontwikkelen t.a.v. geboortezorg
Betere afstemming en overleg met ziekenhuizen
Hoe in samenwerking met gemeente begeleiding voor zeer kwetsbare gezinnen
organiseren?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging aanvullend pakket JGZ, onder
aandacht brengen van mogelijkheden JGZ. Wellicht moet er met lokale middelen worden
geschoven
In hoeverre is samenwerking met zorgverzekeraar nodig en mogelijk?
Aansluiten bij kwetsbare ouders, voor laaggeletterdheid/migrantengezinnen en lage
SES-ouders kun je gebruik maken van beeldverhalen Pharos
Impulsgelden gebruiken om structurele wijzigingen op te starten/aan te brengen
Medio 2019 komt ZonMw met thema JGZ en kwetsbaar ouderschap

