
 
 

18 juli 2019 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 

1. Ontwikkelingen VoorZorg 
 
Doorontwikkeling VoorZorg 
Zoals aangegeven in de update van juni 2019 zijn wij druk bezig met de doorontwikkeling van 
VoorZorg nu wij extra financiering hebben ontvangen van VWS. Wij zijn grote stappen aan het 
maken. De eerste concept hoofdstukken van de nieuwe handleiding zijn gestuurd naar de 
meeleesgroep.  
 
Blauwdruk prenatale registratie (digitaal ouderdossier) 
Zoals jullie allen weten werken we in VoorZorg met het VoorZorg Registratiesysteem (VRS). Nu 
biedt de JGZ steeds vaker prenatale begeleiding aan aanstaande ouders die dit nodig hebben. 
Ook komt de maternale kinkhoest vaccinatie eraan.  Daarom onderzoeken het NCJ en TNO in het 
project ‘Blauwdruk Prenatale Registratie’, in samenwerking met de JGZ, hoe goede registratie en 
dossiervorming voor individuele zorg aan aanstaande ouders door de JGZ in een prenataal 
registratiesysteem gerealiseerd kan worden. Doel is om de continuïteit en kwaliteit van zorg bij 
prenatale begeleiding door de JGZ te bevorderen. Het resultaat is een ‘Blauwdruk Registratie van 
prenatale zorg door de JGZ’ met daarin het pakket van eisen, waarmee duidelijk is waaraan een 
prenataal registratiesysteem moet voldoen. 
 
Wij als VoorZorg zijn aangehaakt bij dit project en zullen jullie hiervan op de hoogte houden. 
Voor nu blijven we werken in het VRS, maar het streven is om straks als JGZ organisatie al het 
prenatale aanbod (dus ook Stevig Ouderschap, Prézorg en prenatale huisbezoeken) te kunnen 
registreren in een digitaal ouderdossier. Hierbij wordt gekeken naar een gemakkelijke onderlinge 
overdracht én aansluiting bij het Digitaal Kinddossier (DD JGZ). 
 
Heb je hier vragen over, neem dan contact op met voorzorg@ncj.nl  
 
VoorZorg in het nieuws 
ZonMw heeft Frank van Leerdam geïnterviewd. Het resultaat is het artikel ‘Zorg voor kinderen is 
niet een kwestie van je eigen hokjes afvinken’. Frank noemt het programma VoorZorg als mooi 
voorbeeld van samenwerking in het sociaal domein: ‘Een divers netwerk rondom de moeder en 
haar kind komt in actie – dát is samenwerken!’ 
Lees hier het artikel van ZonMw ‘Zorg voor kinderen is niet een kwestie van je eigen hokjes 
afvinken.’> 
 
Kansrijke Start 
We presenteren de voortgangsrapportage Kansrijke Start zoals naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Lees meer >   
 
Beroepsprofiel HBO-V 
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is er onrust over beroepsprofiel HBO-V (niveau 6). Dit heeft 
uiteraard gevolgen voor VoorZorg. Wij volgen dit proces en houden jullie op de hoogte. Meer 
informatie vinden jullie op de website van de V&VN: https://www.venvn.nl/beroepsprofielen. Ook 
kunnen jullie de petitie van de V&VN tekenen via https://hbovinregister.petities.nl. 
 

2. Onderzoeken VoorZorg 
VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start. 
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Zoals reeds op de VoorZorg colleges gemeld, hebben wij als NCJ samen met het Verwey Jonker 
Instituut bij ZonMW twee projectideeën ingediend om VoorZorg 2 (als de moeder al een kind en 
opvoedingservaring heeft) en VoorZorg Late Start (> 28 weken zwanger) verder te mogen 
ontwikkelen en onderzoeken. Voor beiden zijn we uitgenodigd om dit nu verder te verwerken tot 
een projectvoorstel. En ondanks dat dit extra werk betekent, zijn we hier heel blij mee. Er is veel 
vraag naar. We werken nu met prétests en pilots, maar we willen graag weten wat we aan 
moeten passen en of het dan daadwerkelijk werkt. Want als het niet bijdraagt aan betere kansen 
voor de kinderen, moeten we het ook niet willen aanbieden. En als het wel bijdraagt, dan kun je 
dat alleen maar aantonen door het te onderzoeken. 
De vraag uit het veld is er zeker wel, en iets anders voor deze doelgroep, waarvan bekend is dat 
het werkt, is er niet. 
 
Kindle (AMC, Marloes Derksen) 
Kindle is een app voor en door VoorZorgverpleegkundigen en –cliënten. Kindle heeft als doel om 
het zelfvertrouwen van cliënten op te bouwen zodat zij ook de moeilijkere of grotere doelen die 
zij heeft, de behalen (bijvoorbeeld ‘stoppen met roken’). De app heeft twee functies: een 
hartewensfunctie en een beveiligde chatfunctie. In de hartewensfunctie kan een cliënt haar 
hartewensen invoeren. Verpleegkundigen kunnen cliënten belonen/complimenteren/stimuleren 
bij het behalen van de hartewens door hartjes (i.e. punten) te geven voor de voortgang. In de 
privéchat kunnen verpleegkundigen en cliënten op een veilige manier contact hebben. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor verpleegkundigen om (een aantal) cliënten samen in 
een groepschat te zetten (de verpleegkundige zit ook in deze groepschat). Op deze manier 
kunnen ervaringen worden uitgewisseld en wordt een opening aangeboden voor ‘peer contact’. 
 
Op dit moment wordt Kindle getest door een aantal verpleegkundigen en haar cliënten. 
Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben verpleegkundigen en cliënten onlangs 
gesproken en de ervaringen en wensen in kaart gebracht. Dat heeft geresulteerd is een update 
van de app. Het onderzoek loopt nog een aantal weken, waarna de balans zal worden 
opgemaakt. Wordt vervolgd… 
 
Heb je vragen over Kindle? Neem contact op met Marloes Derksen 
(m.e.derksen@amsterdamumc.nl / 06-53384825). 
 
BOOST (UVA, Merel de Wit) 
In de week van 17 juni zijn de eerste VoorZorgverpleegkundige gestart met het uitvoeren van de 
BOOST modules en binnenkort volgen er meer verpleegkundigen. We zijn heel benieuwd naar 
de ervaringen van verpleegkundigen en ouders. Op dit moment hebben 13 moeders zich 
opgegeven voor het BOOST onderzoek. Om de effecten van de modules goed te kunnen meten, 
willen we graag nog 12 extra moeders betrekken in het BOOST onderzoek. We (de UvA)  hebben 
daarom besloten om de inclusieperiode te verlengen tot en met augustus 2019. Voor 
verpleegkundigen die de BOOST training hebben gevolgd betekent dit dat zij moeders die zijn 
bevallen c.q. uitgerekend in maart t/m augustus ook mogen uitnodigen voor BOOST. Half 
augustus zullen we inventariseren of we voldoende aanmeldingen hebben. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan zullen we half september nog een keer de BOOST training aanbieden zodat er 
meer verpleegkundigen getraind kunnen worden en meer gezinnen geïncludeerd. 
 
VoorZorg-Verder 
Eind 2019 wordt de pilot en het onderzoek naar VoorZorg-Verder afgerond. Op dit moment is 
Amsterdam UMC (locatie VUmc) bezig met de afronding van het effectonderzoek. Het 
Verwey-Jonker Instituut, verantwoordelijk voor de procesevaluatie binnen VoorZorg-Verder gaat 
aan de slag met de laatste ronde vragenlijsten en groepsgesprekken. Omdat de laatste training 
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over Voorzorg-Verder alweer even geleden is, inventariseert het NCJ onder de uitvoerende 
VoorZorg-Verder verpleegkundigen of zij behoefte hebben om een keer samen te komen om 
door te praten over de uitvoering van VoorZorg-Verder en de punten waar zij tegenaan lopen. 
 
Gezien de verwachte resultaten willen wij VoorZorg-Verder landelijk uitrollen en kijken hoe we 
VoorZorg-Verder kunnen implementeren, inclusief de benodigde financiering. Resultaten van het 
onderzoek en meer informatie over de voortgang zullen wij t.z.t. met jullie delen. 

 
3. Relevante VoorZorg data 2019 

 
Scholing VoorZorg voor nieuwe VoorZorg verpleegkundigen 
 

Basisopleiding - start september 
2019 

Duur  Data 

Basis VoorZorg en/ 
zwangerschapsmodule 

4 dagen  do 19 september 2019 
do 26 september 2019 
do 3 oktober 2019 
do 10 oktober 2019 

Babymodule  1 dag  do 6 februari 2020 

Peutermodule  1 dag  do 10 september 2020 

 
Managersoverleg VoorZorg 
Dinsdag 17 september van 10-12 uur is het eerstvolgende managersoverleg van VoorZorg bij het 
NCJ (Churchilllaan 11, 7e verdieping, Utrecht). De managers en projectleiders ontvangen hiervoor 
nog een uitnodiging. 
 
VoorZorgcolleges september 2019 
De VoorZorg werkcolleges in september vinden plaats op woensdag 18 september, donderdag 
19 september en vrijdag 27 september. Aangezien we ervan uitgaan dat de aanpassing en 
update van VoorZorg dan substantieel is,staan deze werkcolleges in het teken van de inhoud van 
VoorZorg, inclusief de structuur en materialen. het is de bedoeling dat het interactief wordt 
uitgevoerd: informeren, trainen en feedback ontvangen…. alles leidend tot een meer uniforme 
en ondersteunde vorm van VoorZorg. 
 
Verdere informatie en de definitieve groepsindeling volgt in augustus.  
 


