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Grote verschillen in perinatale gezondheid … 

• slechtere zwangerschapsuitkomsten bij vrouwen met  
- lage SES,  
- specifieke etniciteit  
- vrouwen wonend in een achterstandswijk 

• invloed van juist niet-medische risico’s en armoede 

• stapeling zorgt voor slechte perinatale uitkomsten 
Poeran et al., 2011 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/14767058.2010.511341?needAccess=true


… en kansen verderop in het leven 
Een minder goede start beïnvloedt je eigen levensloop  

& de gezondheid van toekomstige generaties 
 







Verbinding nodig tussen geboortezorg & gemeenten 

• agendeer de gezonde start 

• show, don’t tell 

• verbind domeinen 

• stem zorg af 

• zet innovatie & zorgexperimenten in 

Steegers, 2017 

https://www.ntvg.nl/artikelen/sociale-verloskunde-gelijke-kansen-op-een-gezonde-start


Gezond in … 

https://www.gezondin.nu/pagina/waar-je-wieg-staat-bepaalt-je-kans-op-een-goede-gezondheid


Maar hoe? Gestart met interventies … (1) 

• op tijd beginnen: ver voor de zwangerschap 

 pre/interconceptiezorg 

• systematische screening op medische én niet-medische risicofactoren 

 screeningsinstrument (zwangerschap, kraamperiode, jonge kind) 

• toeleiding naar zorg in het juiste domein 

 lokale zorgpaden  

• zo nodig multidisciplinair overleg 



Maar hoe? Gestart met interventies … (2) 

Met gemeenten en 

• va verloskundigen, gynaecologen en huisartsen 

• kraamzorg 

• JGZ 

• sociaal domein, schuldhulpverlening, MEE, Veilig Thuis enz 



scholingen 



Afspraken over wie wat doet 
 
Met vaak nieuwe partners 
 
Aansluiten bij / versterken van wat er is 



Links naar de voorbeelden 
Zorgpaden in de gemeente Groningen 
 

Blauwdruk kwetsbare zwangeren van regionaal Consortium ZuidWest Nederland 
 

Factsheet zorgpaden 
 

Zorg voor kwetsbare zwangeren, handreiking van de KNOV 
 

Netwerken kwetsbare zwangeren in Dordrecht of Arnhem 
 

Moeders van Rotterdam 
 

Vroegsignalering en toeleiding R4U en Mind2Care 
 

Preventieagenda van het College Perinatale Zorg 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/uploads/juni2017Zorgpaden_compleet1.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/blauwdruk-voor-gestructureerde-zorg-aan-kwetsbare-zwangeren/
https://www.erasmusmc.nl/verloskunde_gynaecologie/Research/healthy-pregnancy-4all/factsheets/zorgpaden.pdf/?view=active
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/820-3/zorg-voor-kwetsbare-zwangeren/hoofdstuk/1145/zorg-voor-kwetsbare-zwangeren/
https://www.dordrecht.net/nieuws/2018-09-05-22819-zorg-aan-kwetsbare-zwangeren-in-de-regio-kan-een-landelijke-prijs-winnen.html
https://www.proscoop.nl/nieuws/ketenbrede-afspraken-kwetsbare-zwangeren-gemeente-arnhem/
https://moedersvanrotterdam.nl/
https://www.erasmusmc.nl/verloskunde_gynaecologie/Research/healthy-pregnancy-4all/factsheets/r4u/
https://www.mind2care.nl/
https://www.erasmusmc.nl/verloskunde_gynaecologie/Research/healthy-pregnancy-4all/publicaties/index-wetenschappelijke-publicaties/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/?file=16981&m=1528208320&action=file.download


Lessen uit HP4All 

Creëer gezamenlijke verantwoordelijkheid/urgentie 
 
Focus op lokaal 
• aanpassing aan de lokale situatie & lokale aanpak 
• ken, erken & benut elkaars deskundigheden en netwerken (je hoeft niet alles 

zelf te doen) 
 

Verbind wat er al is 
 
Zorg voor een lokale kartrekker 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2kb3Th4zXAhUEmrQKHf7TDlEQjRwIBw&url=http://www.2basics.nl/portfolio-item/mobiel-momentje-vws/&psig=AOvVaw218UlE3SEEujvrFEWCZPmk&ust=1509030710214524


Perinatale gezondheid & aanpak gezondheidsachterstanden door 
gemeenten 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2kb3Th4zXAhUEmrQKHf7TDlEQjRwIBw&url=http://www.2basics.nl/portfolio-item/mobiel-momentje-vws/&psig=AOvVaw218UlE3SEEujvrFEWCZPmk&ust=1509030710214524


Verkenning onder GIDS gemeenten naar 
• huidige stand van zaken 
• behoeften 
• ambities 

 
Interviews & focusgroepen 
 
Input voor advisering aan gemeenten & 
leertrajecten 
 

https://www.gezondin.nu/nieuws/147-verkenning-gezonde-start


Waarstaatjegemeente 



waarstaatjegemeente 

Wat? 
• gegevens over ziekte en sterfte rond de geboorte (+ invloeden) 
• met data die er al zijn (geen nieuwe registratieplichten) 
 
Met wie? 
• samen met GGD GHOR, RIVM, Pharos, Perined en VNG Realisatie 
• aansluiting bij de tegel gezondheidsachterstanden en jeugd 
 
Vanaf 2019 
 

http://www.ggdghor.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.pharos.nl/
http://www.perined.nl/
https://www.vngrealisatie.nl/homepage
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gezondheidsverschillen/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Grote verschillen in perinatale gezondheid …
	… en kansen verderop in het leven
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Verbinding nodig tussen geboortezorg & gemeenten
	Slide Number 8
	Maar hoe? Gestart met interventies … (1)
	Maar hoe? Gestart met interventies … (2)
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Links naar de voorbeelden
	Lessen uit HP4All
	Lessen uit HP4All
	Slide Number 16
	Perinatale gezondheid & aanpak gezondheidsachterstanden door gemeenten�
	Slide Number 18
	Waarstaatjegemeente
	waarstaatjegemeente

