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Actieprogramma Kansrijke Start
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of 
haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. 
De eerste 1.000 dagen van een kind zijn daarbij cruciaal. 
Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit 
de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start 
de handen ineen, om de kinderen van vandaag en de 
volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Het actieprogramma Kansrijke Start heeft landelijke 
doelen, maatregelen en resultaten en elke gemeente 
heeft dat op lokaal niveau. Het bouwen en verankeren 
van lokale coalities rondom de eerste 1.000 dagen is 
dan ook essentieel voor een kansrijke start van kinderen 
in de desbetreffende gemeente of regio. Dat kan door - 
tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte 
- ketenafspraken te realiseren die zijn afgestemd op de 
lokale situatie en goedgekeurd door de gemeenteraad.

Laatste stand van zaken
Het ministerie van VWS is op dit moment hard aan 
de slag om de maatregelen uit het actieprogramma 
Kansrijke Start in gang te zetten. Dit geldt ook voor de 
financiële impuls Kansrijke Start ten behoeve van lokale 
coalities. Gemeente Barneveld gaat kijken in hoeverre 
ze met de ketenpartners aanspraak kan maken op deze 
financiële middelen. Laetitia Kuijpers van het ministerie 
van VWS sprak zich in elk geval positief uit over de 
Bijeenkomst Geboortezorg van 29 oktober jongstleden. 
Ook ondersteunt ze onze ambitie om binnen de 
gemeente Barneveld nauwer samen te werken met 
professionals voor die kansrijke start voor ieder kind. 

Download hier het actieprogramma Kansrijke Start van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

29 oktober 2018: 
Bijeenkomst Geboortezorg 
De gemeente Barneveld, VGGM/GGD Gelderland  
Midden en CJG Barneveld willen - samen met alle 
beroepsgroepen rond geboortezorg -  aansluiten 
op het actieprogramma Kansrijke Start van minister 
Hugo de Jonge en de krachten bundelen. De 
Bijeenkomst Geboortezorg op maandag 29 oktober 
2018 was dan ook speciaal georganiseerd voor 
gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, 
consultatiebureaus, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
beleidsmedewerkers en bestuurders uit de zorg.

Naast wethouder Hans van Daalen waren zo’n vijftig 
professionals op de bijeenkomst aanwezig. Laetitia 

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte is van cruciaal belang voor een 
gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Hoe geven we ieder kind in de gemeente Barneveld  
een kansrijke start? Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en  
nieuws met betrekking tot de geboortezorg in de gemeente Barneveld.

Hoogleraar Tessa Roseboom over het belang van de eerste 
1.000 dagen van een kind. ©Youtube

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start/Actieprogramma+Kansrijke+Start.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start/Actieprogramma+Kansrijke+Start.pdf
https://youtu.be/GZL-l-9xvUE
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Kuijpers van het ministerie van VWS gaf tijdens de 
bijeenkomst een toelichting op het actieprogramma van 
minister Hugo de Jonge. Verder werden presentaties 
gegeven over - met name - de zorg rond kwetsbare 
zwangeren, over het belang van voorlichten en 
signaleren, over de rol van de jeugdgezondheidszorg  
en over samenwerken in de keten. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de 
PowerPoint presentaties van de sprekers op de 
Bijeenkomst Geboortezorg van 29 oktober 2018. 

Tijdens de pauze van de bijeenkomst gingen de 
aanwezige professionals met elkaar in gesprek over 
het huidige aanbod, over de bekendheid van het 
aanbod, over samenwerken en er werd nagedacht 
over de kansen en bedreigingen in de geboortezorg. 

“Een van de uitgangspunten van het actieprogramma 
Kansrijke Start is het koppelen van het medische 
domein aan het sociale domein, waar we als gemeente 
verantwoordelijk voor zijn”, zegt wethouder Hans van 
Daalen. “De bijeenkomst heeft ervoor gezorgd dat de 
professionals die te maken hebben met (aanstaande) 
ouders en jonge kinderen elkaar nog beter hebben 
leren kennen en dat we kennis met elkaar hebben 
kunnen delen. We hebben ook kunnen ophalen wat nu 
nog ontbreekt, waar behoefte aan is en welke bijdrage 
de professionals hier zelf aan kunnen leveren.”

Opbrengsten en ambities
Op de vraag waar de professionals trots op zijn, werd 
met name de kraamzorg, de professionaliteit en de 
goede samenwerking het vaakst genoemd. Maar er 
blijkt ook ruimte voor verbetering waarmee we aan de 
slag moeten. Zo werd het gemis van een Moeder en 
Kind Huis en centering pregnancy genoemd en het 
beter gebruik maken van de verwijsindex. 

Verder willen de meeste professionals flexibel 
inzetbare zorg, die aansluit op de behoefte van een 
gezin, zonder hierbij last te hebben van verschillende 
financieringsstromen. Uiteraard is de aansluiting en de 
afstemming tussen het medisch domein (VLK / KZ) en 
het sociaal domein ontontbeerlijk.

Impressie van de Bijeenkomst Geboortezorg op 
maandagavond 29 oktober 2018.
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De bijeenkomst werd door alle aanwezigen 
zeer positief beoordeeld.
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Denktank
Als het aan Van Daalen ligt, blijft het niet bij deze 
bijeenkomst en wordt in 2019 een tweede bijeenkomst 
gepland. “In de gemeente Barneveld worden elk jaar 
meer dan 800 baby’s geboren en we willen al deze 
kinderen een kansrijke start geven. We doen al heel 
veel voor een goede en gezonde start van kinderen en 
voor de zorg rond (kwetsbare) zwangeren. Maar ik heb 
gemerkt dat de professionals binnen de gemeente  
Barneveld veel verstand van zaken hebben en dat zij 
graag meedenken over hoe het beter kan. We gaan nu 
in elk geval starten met een denktank uit het werkveld 
om die kansrijke start voor ieder kind in de gemeente 
Barneveld waar te maken”, aldus Van Daalen.

Inmiddels hebben zich zeven professionals aangemeld 
voor deze denktank. Dit zijn Karina van Triest (directeur/
bestuurder CJG), Nienke Koops (jeugdverpleegkundige 
VGGM), Yvonne van den Heuvel (kraamzorgcoördinator 
Babykraamzorg), Marianne van Dijk-Claessen 
(VoorZorgverpleegkundige VGGM), Gerda Korevaar 
(gezinscaoch Elan), Dineke Bokkers (verloskundige 
en screeningsechoscopist Verloskundigen Barneveld) 
en Marike de Bruin (directeur geboortezorg Allerzorg). 
De denktank en wethouder Hans van Daalen komen 
half januari bij elkaar. Op basis van de opbrengsten 
en ambities uit de Bijeenkomst Geboortezorg, wil 
de denktank komen tot een aantal concrete acties/
actielijnen.

Samen met andere gemeenten
De gemeente Barneveld heeft ook contact met andere 
gemeenten over het actieprogramma Kansrijke 
Start. Vanuit het regionale overleg van ambtenaren 
jeugdgezondheidszorg van de VGGM/GGD Gelderland 
Midden, is bijvoorbeeld een werkgroep gevormd waarin 
ook de gemeente Barneveld is vertegenwoordigd. 
Het doel van deze werkgroep is vooral om te kijken 
naar kansen en naar hoe we regionaal kunnen 
samenwerken in de uitvoering van het actieprogramma 
Kansrijke Start. Zo zoomen we met de werkgroep 

in op de Verloskundige Samenwerkingsverbanden 
(VSV). De verloskundigen werken hard werken aan 
het vormgeven van optimale geboortezorg en de 
implementatie van de zorgstandaard. We kijken hierbij 
naar de raakvlakken met de regio / gemeenten. 
Vanuit de werkgroep is er ook contact met de 
projectleider Kansrijk van Start in Zuid-Limburg waar 
inmiddels een lokale coalitie is gevormd om kinderen 
een gezonde start in het leven te geven.

Op de hoogte blijven
Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook interessant 
vindt? Stuur dan een e-mail naar Klaas Veldman  
(k.veldman@barneveld.nl) om deze persoon op de 
mailinglijst van deze nieuwsbrief te laten zetten.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Dan kunt u zich hier afmelden.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Dit is een uitgave van de gemeente Barneveld 
met informatie over geboortezorg in de gemeente 
Barneveld.

Afdeling Sociaal Domein
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