
 
 

25 mei 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,   
 
Het is weer tijd voor een update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg NL 

● Zoals aangegeven in vorige updates zijn de folders (deelnemersfolders en 
informatiefolders voor werving) vernieuwd en te vinden op de website. Dinsdag 15 mei 
hebben de applicatiebeheerder van het VoorZorgregistratiesysteem (VRS) bij het 
beheerdersoverleg van elke versie 100 stuks meegekregen. Indien de 
applicatiebeheerder niet aanwezig was of anderszins de folders niet bij je zijn 
gekomen, dan kun je contact  met met ons opnemen via voorzorg@ncj.nl; we kijken 
dan samen op welke wijze de folders zo snel mogelijk bij je organisatie kunnen komen. 

● VRS: Zoals eerder medegedeeld krijgt het VRS eind mei een update (specifiek moment 
horen verpleegkundigen nog). De aanpassingen op een rij: 

○ Nieuwe logo, kleuren en introductietekst 
○ 9 ontwikkelvelden i.p.v. 6 domeinen 
○ Schaalbare tekstvakken (meegroeien) en automatisch aanvinken bij 

ontwikkelvelden 
○ In het VRS beheerdersoverleg kwam het verzoek om een nieuwe status 

'aanmeldproces afgesloten' toe te voegen. Wanneer gebruik je deze? Indien er na 
aanmelding uiteindelijk geen kennismakingsgesprek plaatsvindt, na diverse 
pogingen om met cliënt een gesprek te plannen, wordt de status gewijzigd in 
‘aanmeldproces afgesloten’. 

○ Relatie-opbouw huisbezoeken worden genoteerd binnen de 
zwangerschapshuisbezoeken, geboortehuisbezoeken binnen de 
babyhuisbezoeken en afscheidshuisbezoeken binnen de periode waarin dit 
plaatsvindt. Het VRS kon hierin niet aangepast worden en is hierin niet 
veranderd. 

○ Een aangepaste VRS handleiding is in de maak en volgt binnen enkele weken. 
● Woensdag 30 mei zullen alle ontwikkelde stukken, ingedeeld in periodes van 

Kennismakingshuisbezoeken tot Afscheidshuisbezoeken, ingedeeld op de 9 
ontwikkelvelden, op de website verschijnen. Het materiaal wordt geclusterd aan de 
hand van de periode en het ontwikkelveld. Hoewel dit nog niet volledig zal zijn, denken 
wij dat het een goede basis legt om met VoorZorg aan de slag te kunnen. De oude 
zwangerschaps- , baby- en peuterhandleiding zullen van de website worden 
verwijderd.  

● Op 30 mei zal ook een nieuwe versie van de handleiding worden geplaatst. Hierin staat 
ook beschreven hoe te werken met het materiaal. We streven ernaar om ook de 
verpleegkundige stukken en achtergrond informatie naar periode en ontwikkelveld 
dan klaar te hebben, maar dat is niet zeker. Dan volgt het zo spoedig mogelijk.  

● Sommige onderdelen zullen later worden toegevoegd aan het materiaal. Op 14 juni zal 
het onderdeel communiceren (sociale vaardigheden) worden toegevoegd. Ook volgen 
VHT en Jij en je kind nog.  

● We willen de bestaande en op 30 mei geplaatst materialen verder optimaliseren, 
evenals deze werkwijze. Hiervoor willen wij graag om jullie input vragen. Mis je nog iets 



 
 

in een bepaalde periode en/of bij een ontwikkelveld? Laat het ons dan weten. We 
zullen het ook actief na blijven vragen. 

 
Tot zover. We wensen jullie een fijn weekend! 
 
Met vriendelijk groet, ook namens Elle, Evelien en de trainers, 
Lieke van der Meulen 
 


