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Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 

1. Ontwikkelingen VoorZorg 
 

Extra financiën voor doorontwikkeling VoorZorg 
Zoals aangegeven bij de VoorZorgcolleges en het managersoverleg zijn wij druk bezig geweest 
met het aanvragen van extra financiering bij VWS voor de doorontwikkeling van VoorZorg. Met 
veel genoegen kunnen we zeggen dat deze extra financiering is toegekend. Hierdoor kunnen we 
met meer slagkracht bezig met de doorontwikkeling. Om jullie hier goed in mee te nemen 
hebben wij een concept planning gemaakt (zie bijlage 1), hierbij zullen de door jullie gemaakte 
suggesties en werkwijzen uiteraard meegenomen en meegewogen worden. Wij gaan samen met 
de trainers en onze meeleesgroep hard aan het werk om na de zomer een compleet programma 
met doelen in de periodes, en vaardigheidsplanning in tijd te hebben staan. De VoorZorg 
werkcolleges, gepland in september 2019, zullen in het teken staan van de implementatie. 
Heb je naar aanleiding van de planning vragen, of heb je goede ideeën die je nog niet gedeeld 
hebt, en waarvan je wilt dat wij deze meenemen? Mail dan naar voorzorg@ncj.nl 
 
Reflectiebladen 
Zoals al besproken in de VoorZorgcolleges van maart 2019 zijn wij druk bezig geweest met 
terugkerende bladen ter vervanging van ‘mama’s memo’ en ‘hallo ik ben’. Deze zogenaamde 
‘reflectiebladen’ zijn vanaf vrijdag 7 juni beschikbaar via Buro Extern en vanaf dinsdag 11 juni op 
het besloten deel (ledensite) van de website onder ‘werkmateriaal’. Deze bladen zijn opgedeeld 
in ‘vooruitkijken’ en ‘terugkijken’. Ook met deze bladen hopen we structuur te geven aan het 
VoorZorgtraject en zo meer houvast tijdens de huisbezoeken. 
 
Tabbladen in VoorZorgmappen 
De mappen voor de cliënten worden ook geupdated. De mappen zijn namelijk aangevuld met 
tabbladen. De tabbladen zijn de negen ontwikkelvelden en een algemeen tabblad (waarbij de 
terminologie is aangepast, waardoor dit beter aansluit bij de (aanstaande moeder). Alle 
tabbladen hebben zo hun eigen kleur. Al het materiaal zal opgemaakt worden met een duidelijke 
kleuraanduiding passend bij de tabbladen. De reflectiebladen is hier een eerste aanzet aan.Ook 
dit zal structuur geven. We zullen uiteraard aan de slag gaan met de mappenstructuur voor 
verpleegkundigen. Voor nu denken wij aan drie mappen (zwanger, baby en peuter), waar we 
dezelfde kleurenschikking tabbladen aanhouden. Door de drie mappen is de trajectopbouw wel 
goed te volgen.  
 
De kleuren, en terminologie van de ontwikkelvelden, zijn: 
 

Kleur 
(herkenbaarheid) 

Omschrijving ontwikkelveld voor 
verpleegkundigen 

Omschrijving ontwikkelveld voor 
de moeders 

Oranje  Algemeen  VoorZorg 

Rood  Ouderschap en hechting  Moeder zijn 

Paars  Gezondheid van kind, moeder en vader  Gezond leven 

Blauw  Ontwikkeling van het kind  Mijn kind 

Geel  Levensontwikkeling moeder  Werk en vrije tijd 

Grijs  Veiligheid  Veiligheid 
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Donkergroen  Financiën  Geldzaken 

Lichtgroen  Communicatie  Praten en luisteren 

Roze  Informele steun en netwerk  Familie en vrienden 

Bruin  Gebruik van (andere) 
gemeenschapsvoorzieningen 

Hulp 

  
2. Onderzoeken VoorZorg 

 
VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start. 
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 
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. 
 
BOOST (UVA, Merel de Wit) 
De dataverzameling van VoorZorg BOOST is in april maand van start gegaan. Er hadden zich toen 
13 moeders opgegeven om mee te doen en bij 5 van deze moeders zijn we op huisbezoek 
geweest. Leuk om eindelijk onze onderzoeksgroep te ontmoeten, dat brengt het project echt tot 
leven. Het blijft toch bijzonder dat moeders hun huis voor je openstellen. Tijdens het huisbezoek 
laten we moeders onder andere de vragenlijst zien die zij wekelijks zullen invullen. Moeders 
reageerden over het algemeen positief, dus dat stemt optimistisch. Vanaf half juni zullen de 
BOOST modules bij de eerste moeders worden ingezet. Wordt vervolgd… 
 
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 effectenonderzoek. 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 
over Voorzorg-Verder alweer even geleden is, inventatiseert 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 landelijk uitrollen en kijken hoe we VoorZorg-Verder uit 
kunnen blijven voeren. Resultaten van het onderzoek en meer informatie over de voortgang 
zullen wij t.z.t. met jullie delen. 
   



 
 

3. Relevante VoorZorg data 2019 
 

VoorZorg hoorcollege 
Datum:  Dinsdag 18 juni 2019 
Locatie:  Hofclub Werken & Vergaderen, Niels Bohrweg 121, Utrecht 
Tijd:   09.00- 14.00 uur inclusief lunch 
 
Alle VoorZorgverpleegkundigen ontvangen dinsdag 11 juni de agenda voor het VoorZorgcollege. 
Deze zal dit keer in het teken staan van Early Life Stress en KOPP/KOV kinderen.  
 
Scholing VoorZorg 
 

Basisopleiding - start september 
2019 

Duur  Data 

Basis -/ 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 

 


