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1. Inleiding 
 
Wat is VoorZorg? 
VoorZorg is een vrijwillig preventief programma bestaande uit een intensief schema van 
huisbezoeken door een hiertoe opgeleide VoorZorgverpleegkundige van de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jonge vrouwen in een situatie met cumulatie van risico’s en zwanger 
van hun eerst kind, krijgen, tijdens hun zwangerschap tot hun kind twee jaar wordt, 
ondersteuning op diverse levensterreinen en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, 
gericht op het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van 
de moeders en kinderen. 

Rol VoorZorgverpleegkundigen 
Het programma bestaat uit 40-60 huisbezoeken, waarin een relatie van vertrouwen wordt 
opgebouwd en samen gewerkt wordt aan het bevorderen van de gezondheid en ontwikkeling 
van moeder en kind. Het is een integraal programma waarin bevorderen van een gezondheid en 
verminderen van stress, het versterken van de competenties en vaardigheden en van 
ouderschapsfuncties, opvoedvaardigheden en de ontwikkeling van het kind centraal staan. 
VoorZorg wordt afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. Een goede relatie 
tussen de VoorZorgverpleegkundige en de (aanstaande) moeder is een belangrijke voorwaarde 
voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. Er wordt gewerkt aan 
gestructureerde gedragsverandering. De VoorZorgverpleegkundige ondersteunt de moeder bij 
het maken en behalen van realistische doelen. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de 
vragen die leven bij de moeder en betrekt zij haar sociale netwerk bij het programma. Een goede 
training en werkbegeleiding van de verpleegkundige zijn belangrijke voorwaarden om het 
programma goed te kunnen uitvoeren 
 
Dit is het basisdocument voor de scholing van VoorZorg en zal meer informatie geven over het 
proces voor, tijdens en na het opleidingstraject.  
 
Meer informatie over de werkwijze en onderbouwing van VoorZorg is terug te vinden in de 
‘Handleiding VoorZorg’ > 
 

2. Starten met de VoorZorgscholing 
 
VoorZorg mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde VoorZorgverpleegkundigen. 
Verpleegkundigen volgen hiervoor de basisscholing VoorZorg. Deze bestaat uit een basistraining, 
zwangerschaps-, baby- en peutermodule en een scholing VHT in VoorZorg.  
 
Voor wie is de scholing VoorZorg? 
Verpleegkundigen die willen werken met VoorZorg en werkzaam zijn bij een bij VoorZorg 
Nederland aangesloten JGZ organisatie. Zij hebben hun basisscholing verpleegkundige afgerond 
en zoeken een een vervolgscholing verpleegkunde op hbo-niveau. 
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Toelatingseisen  
Verpleegkundigen die willen worden opgeleid tot VoorZorgverpleegkundige voldoen aan de 
volgende basiseisen: 
 
✓ Werkzaam bij een JGZ organisatie, die een overeenkomst heeft afgesloten heeft met VoorZorg 

Nederland. Meer informatie over Voorzorg Nederland>. 
✓ Basisscholing verpleegkunde afgerond op hbo-niveau 5 of A-verpleegkundige met een 

aanvullende MGZ scholing. 
✓ Bereidheid tot het behalen van het AIT-certificaat video-hometrainer 
✓ In bezit van rijbewijs en auto. 
✓ Algemene computervaardigheden. 
 
Gewenste ervaring 
✓ Minimaal 2 jaar ervaring als jeugdverpleegkundige, bij voorkeur in de JGZ 0-4 jaar 
✓ Ervaring met gezondheidseducatie en opvoedingsondersteuning aan (a.s.) ouders 
✓ Ervaring met huisbezoeken aan gezinnen in achterstandssituaties met uiteenlopende 

achtergronden en problematiek 
✓ Gedegen kennis van de sociale kaart 
 
Specifieke kwaliteiten 
✓ Affiniteit met hoog risico (a.s.) ouders en kinderen 
✓ Ervaring met geven van opvoedingsondersteuning 
✓ Bereidheid om incidenteel op onregelmatige tijden te werken 
✓ Creativiteit en improvisatievermogen 
✓ Geduld, kunnen werken met kleine stapjes 
✓ Ervaring en/of affiniteit met empowerment van het gezin zelf 
✓ Kunnen anticiperen op onvoorziene situaties 
✓ Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid t.a.v. het opstellen van uiteenlopende 

rapportages en verslagen met een in- en/of externe bestemming 
✓ Vaardigheid in het toepassen van verschillende gesprekstechnieken vanwege het moeten 

communiceren op verschillende niveaus, met verschillende culturen in een kort tijdsbestek 
 
Praktische Informatie 
Het onderwijs wordt verzorgd door verpleegkundig specialisten die werken met VoorZorg. Zij zijn 
onder meer afkomstig van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ). NCJ is eigenaar 
van VoorZorg en heeft deze scholing ontwikkeld. 
 
De basisscholing tot VoorZorgverpleegkundige wordt uitgevoerd door de NSPOH.  
Aanmelden voor de scholing kan op hun website. Hier is tevens meer (praktische) informatie te 
vinden over de scholing, zoals de docenten, scholingskosten en geplande data. 
 
Bekijk de hier de website van de NSPOH >   
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3. Scholingstraject 
 
Basisscholing VoorZorg 
De basisscholing bestaat uit de volgende onderdelen: 

● Vier dagen (8 dagdelen) basis- / zwangerschapstraining 
● Een dag (2 dagdelen) babytraining 
● Een dag (2 dagdelen) peutertraining 

 
De vier dagen basis- en zwangerschapstraining zullen achter elkaar gepland worden. Vanaf het 
moment dat de basis- en zwangerschapsmodule zijn afgerond, kan de verpleegkundige dan in 
de praktijk aan de slag als VoorZorgverpleegkundige.   

Werken via Onderwijs Online (OO) 
 
Binnen OnderwijsOnline kunnen deelnemers opdrachten inleveren en docenten (wanneer 
zij daartoe gemachtigd zijn) de opdrachten bekijken en vervolgens waarderen. Ook zien 
deelnemers en docenten hun rooster en het leermateriaal in deze omgeving. In je eigen 
omgeving zie je de volgende opties: 
 

- Mijn account: Onder ‘mijn account kan je ‘de menu voorkeur’ en de notificaties instellen. 
Hier kan je ook je wachtwoord wijzigen.  

- Dashboard: Op het dashboard zie je een aantal blokken, te weten: Laatste nieuws, 
Nieuwe waardering, Rooster aankomend, To do, Links 

- Chat: De chat is een handige functionaliteit om snel contact te leggen met deelnemers in 
de omgeving. Je kunt alleen chatten met de deelnemers waaraan jij bent gekoppeld via 
een groep. Deze gebruikers zijn ook terug te vinden binnen je Netwerk 

- Netwerk: Binnen het menu item netwerk zie je in de bovenste balk "Alle groeperingen" 
staan. Door hierop te klikken kun je een groep selecteren waar jij vanuit het onderwijs 
aan gekoppeld bent. Wanneer je op een groep klikt zie je daarbinnen je collega 
deelnemers en de docent staan. Door te klikken op een deelnemer kun je binnen 
OnderwijsOnline een chat starten. 

- Samen werken: Binnen dit menu (via kolom linkerkant) kun je zelf een groep/project 
aanmaken waarmee je wilt communiceren en waar documenten geplaatst kunnen 
worden die vervolgens zichtbaar zijn voor alle leden van de groep. Voor enkele modulen 
zijn groepen door de medewerkers van de NSPOH al aangemaakt om deelnemers hun 
voorbereidende opdrachten in te laten 
leveren. 

- Agenda: Het is mogelijk om je OnderwijsOnline agenda te koppelen aan de Outlook 
agenda en Google Calendar. Je kan hiervoor de stappen volgen onder ‘Agenda’. 

- Leermateriaal: Binnen het leermateriaal tref je al het materiaal aan van het onderwijs 
dat je volgt. Dubbelklik op het contentblok om de inhoud te zien. Ook is het mogelijk een 
export te maken naar pdf formaat. 

 
Op Onderwijs Online is een overzicht terug te vinden van de leerdoelen, het studiemateriaal en 
het dagprogramma van de scholingsdagen. 
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Activiteiten gedurende opleidingstraject in OO 
Portfolio (persoonlijke leerdoelen) 
Bij aanvang van de training wordt een persoonlijk portfolio aangelegd waarin diverse 
documenten bewaard worden die nodig zijn voor certificering. Het portfolio bestaat uit twee 
delen, een deel waarop de persoonlijke leerdoelen worden geformuleerd en een deel waarop de 
activiteiten, waaraan de verpleegkundige deelneemt, bijgehouden worden. De verpleegkundige 
start met het invullen van een zelfbeoordelingslijst voorafgaand aan de training. Gedurende de 
trainingsperiode wordt het persoonlijk (digitaal) portfolio door de verpleegkundige aangemaakt 
en bewaard onder het kopje ‘Eigen gegevens’ op basis van een format in Onderwijs Online 
(Digitale leeromgeving van de NSPOH).  
 
De documenten nodig voor het portfolio zijn te vinden op Onderwijs Online (OO). 
 
LET OP: Zes maanden na het afronden van de basisscholing gaat Onderwijs Online dicht. Zorg dus dat 
alle documenten gedownload zijn.  
 
VHT training  
Gelijktijdig bij de start van de zwangerschapstraining wordt een start gemaakt met de training 
‘VHT binnen VoorZorg’. Het werken met videofeedback vormt een integraal onderdeel binnen 
het programma VoorZorg. 
 
Bekijk hier de reader van VHT in VoorZorg > 

Afronding scholing - certificering 
Na het afronden van de basisscholing ontvangt de deelnemer het eerste deelcertificaat. Na het 
afronden van de training VHT binnen VoorZorg ontvangt de deelnemer het tweede 
deelcertificaat en is de VoorZorg scholing volledig afgerond.  
 
LET OP: Bij het afronden van de basisscholing kan de VoorZorgverpleegkundige zich inschrijven voor de 
geaccrediteerde training VoorZorg in het kwaliteitsregister van V&V. Dit kan alleen bij 100% 
aanwezigheid. De deelnemer krijgt dan in één keer de accreditatiepunten basisscholing. Lukt het je niet 
om aanwezig te zijn, neem dan contact op met de NSPOH.  
 
 

4. Scholing afgerond 
 
De verpleegkundige heeft, na het volgen van de scholing, onderstaand profiel. 
 
Profielbeschrijving VoorZorgverpleegkundige 

Algemene competenties   

1. Stressbestendig 
De verpleegkundige werkt vaak met een hoge mentale belasting. Worden geconfronteerd met 
leed van kinderen en hun ouders. En hebben te maken met onaangenaam gedrag van 
ouders/familie/vrienden van cliënt. Dit vraagt stressbestendigheid van de verpleegkundige 
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2. Proactief  
De verpleegkundige schat potentiele problemen, risico’s, kansen en mogelijkheden in en kijkt 
naar de preventieve ondersteuning. Op basis hiervan maakt de verpleegkundige steeds een 
inschatting welke ondersteuning of preventieve maatregel er nodig is en neemt hierin (indien 
nodig) de regiefunctie. 
 

3. Flexibel 
Om een doel te kunnen bereiken bij deze doelgroep, is het belangrijk dat de verpleegkundige 
van gedragsstijl kan veranderen om dit doel te kunnen bereiken. (denk hierbij bijvoorbeeld aan 
plannen van een afspraak met cliënt, of het bereiken van een gezondheidsdoel). Daarnaast zijn 
cliënten vaak niet ‘betrouwbaar’ in hun opvoedstijl en het  nakomen van afspraken wat 
flexibiliteit vraagt van de verpleegkundige. 
 

4. Conflict hanteren 
In de relatie met de cliënt is de  VZ verpleegkundige betrouwbaar en volhardend. Ook als er 
conflicten ontstaan heeft de verpleegkundige geduld, tact en kan zij dit ombuigen naar een 
positieve leerervaring voor de cliënt. Ook heeft de verpleegkundige te maken met ruzie en/of 
agressie en kan zij dit de-escaleren.  
 

5. Verantwoordelijkheid nemen 
In complexe situaties moet de verpleegkundige risico’s en kansen inschatten, interventies kiezen 
uitvoeren en evalueren. Dit in samenhang met het sociale systeem (welke vaak ook nog weer 
veel risicofactoren bevat). 
 

6. Communiceren 
De verpleegkundige moet een groot overzichtsvermogen hebben, betrokkenheid en distantie om 
een zorgrelatie aan te gaan met onze doelgroep. En dit op een juiste manier te communiceren. 
Ook is het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met betrokken ketenpartners en 
hier de communicatie op af te stemmen. 
 

7. Analyseren 
Het is belangrijk dat de verpleegkundige systematisch kan werken en een goed overzicht houdt 
van de complexe situatie van de cliënt en haar netwerk.  
 

8. Coachen  
Het programma VoorZorg is er op gericht om samen met de cliënt toe te werken naar 
zelfstandigheid. Het is hierbij belangrijk om cliënten hierbij coachend te begeleiden, zodat zij aan 
het einde van het programma zelfstandig kan functioneren en een kind opvoeden, en de weg 
weten naar de beschikbare en reguliere voorzieningen . 
 
 

9. Sociabiliteit 
De VZ verpleegkundige staat naast de cliënt in een langdurige (vaak complexe) relatie. Het is 
daarom  belangrijk dat de VZ verpleegkundige zich makkelijk kan bewegen in diverse 
gezelschappen en een voorbeeldfunctie kan zijn voor de cliënt.   
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Specifieke competenties VoorZorg 
Toepassen van de theoretische uitgangspunten zoals die verwerkt zijn in de handleidingen.  
De interventie is gebaseerd op drie theoretische modellen: 

1. Hechtingstheorie van John Bowlby 
2. Self-efficacy theorie van Albert Bandura 
3. Ecologisch model (invloed van sociale context) van Uri Bronfenbrenner 

 
De drie theorieën vormen een integraal onderdeel van het programma en komen tot uitdrukking 
tijdens de huisbezoeken. De verpleegkundige focust zich op de sociale, emotionele en 
economische context van haar cliënt en spant zich in om op basis van een positieve, responsieve 
en sensitieve interactie een relatie aan te gaan met haar cliënt.  

 
De vijf cliënt gerichte principes vormen het uitgangspunt om te komen tot self-efficacy van de 
cliënt. Deze principes zijn: De cliënt is de deskundige van haar eigen leven, aandacht voor de 
sterke kanten van de cliënt, focus op oplossingen, kleine veranderingen zijn genoeg, volg de 
hartenwens van de cliënt. 
✓ Gebruik maken van onderzoeksresultaten en ontwikkelingen vanuit de bredere praktijk die 

leiden tot verbetering van de (VoorZorg)uitvoeringspraktijk. 
✓ Het continu gebruik maken van ervaringen, feedback, nieuwe ontwikkelingen en inzichten 

binnen het breder veld van JGZ en deze integreren binnen de VoorZorgpraktijk.  
✓ Aandacht geven aan de negen ontwikkelvelden, aangepast aan elke individuele cliënt. 

 
De VoorZorgverpleegkundige biedt de structuur, bewaakt de inhoud en heeft aandacht voor het 
proces van de cliënt. De verpleegkundige heeft specifieke vaardigheden met betrekking tot 
psycho-educatie en heeft kennis van de ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen, inclusief 
hechting en omgevingsfactoren.  
 
De verpleegkundige maakt daarbij gebruik van de sterke kanten van de cliënt en besteedt 
aandacht aan de negen ontwikkelvelden: persoonlijke gezondheid, gezonde omgeving, 
moederschap, partner, familie en vrienden, levensloop van de moeder, formele hulpbronnen. 
Hierbij past zij de inhoud uit de handleidingen flexibel toe. 

Vormgeven aan de therapeutische relatie 

De therapeutische relatie tussen de verpleegkundige en de cliënt ligt aan de basis van het 
programma. Een goede kwaliteit van de relatie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot 
verandering. De verpleegkundige gebruikt de relatie van waaruit de cliënt kan komen tot het 
durven uitbouwen van nieuwe vaardigheden, nieuwe inzichten en om de cliënt open te laten 
staan voor veranderingen die haar leven positief beïnvloeden. 

Reflectie op eigen handelen  

Het is van belang dat de verpleegkundige met haar collega’s, haar leidinggevende en/of 
supervisor regelmatig reflecteert op haar professionele handelen. Door middel van intervisie/ 
supervisie en feedback heeft de verpleegkundige de gelegenheid om kritisch te kijken naar haar 
eigen professionele handelen met als doel haar cliënten beter te kunnen ondersteunen. De 
overgang maken van probleemgericht naar cliënt-/ vraaggericht werken vereist kritische reflectie 
op het eigen handelen.  
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Activiteiten / functie 
✓ Zorgen voor goede kwaliteit van de uitvoering 
✓ Het uitvoeren van het VoorZorgprogramma t.a.v. hoog-risico (aanstaande) moeders zoals 

bedoeld 
✓ Het hanteren van de begeleiding op de negen genoemde ontwikkelvelden van het leven van 

de moeder (zie onder 3.2) 
✓ Het maken en bewaken van de voortgang van de afspraken en het motiveren van de 

(aanstaande) moeder om te komen tot zelfstandige uitvoering van deze afspraken 
✓ Het cyclisch en planmatig uitvoeren van de huisbezoeken binnen de vastgelegde structuur 

van het VoorZorgprogramma 
✓ Het signaleren, adviseren, motiveren, begeleiden en ondernemen van gerichte actie naar 

moeders met betrekking tot de formele ondersteuningsmogelijkheden van de (gezondheids) 
zorg in Nederland 

✓ Onderhouden en afstemmen van interne en externe contacten 
✓ Onderhouden en afstemmen van contacten met diverse zorggerichte interne disciplines 
✓ Deelnemen aan een juiste en efficiënte overlegstructuur ter bevordering van integrale aanpak 

van de zorg 
✓ Onderhouden en afstemmen van contacten met collega hulp- en zorgverleners 
✓ Onderhouden van contacten met externe instanties  

Bijdragen aan beleidsontwikkeling 

✓ Verstrekken van informatie uit de praktijk van het VoorZorgprogramma die relevant is voor 
beleidsontwikkeling zowel binnen de eigen organisatie als landelijk 

✓ Beleidsvoorbereidende activiteiten uitvoeren t.b.v. het VoorZorgprogramma 
✓ Signaleren van knelpunten, trends en ontwikkelingen en dit delen met de projectleider en/ of 

manager 
✓ Actief deelnemen aan werkoverleggen, projecten en werkgroepen, voor zover relevant voor 

de zorg voor de jeugd en voor VoorZorg 

Professionele ontwikkeling 

✓ Volgen van ontwikkelingen van het eigen vakgebied en het bijhouden van relevante 
vakliteratuur 

✓ Actief deelnemen aan scholings- en ontwikkelactiviteiten op het gebied van risicovolle 
opvoedsituaties 

✓ Ontwikkelen, stimuleren en onderhouden van de competenties voor de eigen professionele 
ontwikkeling. 

 
Hercertificering 
 
Elke 5 jaar vindt hercertificering plaats. Hiervoor wordt een digitaal portfolio aangelegd dat door 
de VoorZorgverpleegkundige zelf wordt bewaard. Kwaliteitseisen voor hercertificering worden 
beschreven in het document ‘Hercertificeringsproces VoorZorg’. 
 
Als onderdeel van de hercertificering start de verpleegkundigen, na het afronden van de 
basisscholing, met de volgende activiteiten: 
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VoorZorgcolleges 
De VoorZorgcolleges zijn landelijke bijeenkomsten georganiseerd en gecoördineerd door het NCJ 
en vinden vier keer per jaar plaats. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op het gebied van 
deskundigheidsbevordering en het uitwisselen van kennis en ervaringen op landelijk niveau.  

Werkbegeleiding op locatie 
Collegiaal overleg in aanwezigheid van de manager waar zowel organisatorische als inhoudelijke 
zaken besproken worden. 

Intervisie 
Intercollegiaal overleg waar vooral casuïstiek besproken wordt. 

Supervisie (op verzoek/ naar behoefte) 
Bij supervisie staat het eigen professioneel functioneren in relatie met  
VoorZorgcliënten op de voorgrond. Supervisie wordt geleid door een supervisor. Dit kan zowel 
individueel als in kleine groepjes geboden worden en heeft een tijdelijk karakter. Voor een 
beschrijving van verschillende supervisietrajecten verwijzen wij naar de notities van Struijf en 
Boet (2011) en Bemelmans (2011). Deze staan op het besloten deel van www.voorzorg.info 
 
 

 

10 

http://www.voorzorg.info/
http://www.voorzorg.info/

