
 
 

8 november 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Beste managers, coördinatoren en VoorZorgverpleegkundigen,   
  
Het is weer tijd voor een update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg. 

● Op donderdag 13 december is de laatste VoorZorgcollege van dit jaar. Het programma 
en de locatie van dit hoorcollege worden z.s.m. gecommuniceerd met de 
VoorZorgverpleegkundigen.  

● De monitor van 2018 komt er aan. Dit houdt in dat wij een rapport uit zullen draaien 
van elke organisatie om een beeld te krijgen van de stand van zaken van VoorZorg in 
Nederland. Dit rapport komt uit het VoorZorg registratiesysteem. Wij zijn ons ervan 
bewust dat het VRS technisch niet het makkelijkste systeem is, desalniettemin willen 
we jullie  verzoeken om te checken of de zaken binnen het VRS op juiste wijze is 
geregistreerd. Dit voorkomt dat wij een monitor op onjuiste gronden maken òf dat we 
alsnog vragen moeten gaan stellen! 

● FAQ's. We krijgen veel vragen die herhaaldelijk voorbij komen. Om ieders vragen snel 
en goed te beantwoorden zullen wij een 'veelgestelde vragen' stuk (FAQ= frequent 
asked questions) plaatsen op onze website. Zo hopen we het een en ander te kunnen 
ondervangen. De FAQ zal volgende week op de website komen, te beginnen met 
onderstaande drie vragen. Deze zullen gaandeweg worden aangevuld. Heb jij vragen 
die je vaak terug hoort uit het veld en/of heb je zelf vragen die je graag met je collega’s 
wilt delen (evt met de antwoorden), en die dan in de FAQ kunnen, laat het ons dan 
weten via voorzorg@ncj.nl! 

○ Wanneer stel je een vraag als VoorZorgverpleegkundigen bij VoorZorgconsult?  
○ Hoe ga je om als je een vraag krijgt voor VoorZorg terwijl het kind al (bijna) 

geboren is?   
○ Waarom wordt VoorZorg door de JGZ uitgevoerd, en niet door een andere 

organisatie? 
● We blijven het materiaal doorontwikkelen. We hebben veel input ontvangen en hoewel 

we niet alles in één keer kunnen realiseren pakken we het allemaal zeker op. 
○ Opstapje VoorZorg zit in de laatste fase van de ontwikkeling, het is nog 

eenmaal naar Hilde Kalthoff (van het NJi) en Nicole Poirot (trainer en 
VoorZorgverpleegkundige) gestuurd, na verwerking van alle gemaakte 
opmerkingen.  Met dank aan de meelezers. Bij een (verwacht) akkoord, wordt 
de lay-out aangepast en de werkbladen voor de moeders weer eenvoudig en 
uitnodigend. Daarna wordt alles geplaatst zal worden op onze website en is Jij 
en je kind nìet meer te bestellen, maar Opstapje VoorZorg wel te bestellen zijn 
via Buro Extern. Hierover zullen we jullie tijdig informeren.  

Onderzoeken 

● Zoals beschreven in de update van oktober zijn we druk bezig met het ontwikkel- en 
onderzoeksvraag van de UvA in het kader van effectieve elementen 
kindermishandeling. Het betreft modules omgaan met boosheid, stressvermindering 
en traumainventarisatie (en behandeling); deze zullen in een proefaanpak gebruikt en 
door een promovenda op effectiviteit onderzocht worden. Eerder hebben de 
verpleegkundigen inhoudelijke feedback gegeven, wat met de UvA besproken is. Op 



 
 

basis van een inventarisatie zullen vervolgstappen gemaakt worden. Hier zullen jullie 
weer over geïnformeerd worden. 

● Binnen het NCJ is Esmée Suierveld gestart als stagiaire binnen VoorZorg. Zij zal 
onderzoek doen naar de ontwikkelingen binnen het programma VoorZorg, specifiek 
binnen het ontwikkelveld Ouderschap en Hechting. Sommige van jullie zullen t.z.t. 
bericht ontvangen van Esmée in het kader van haar onderzoek. 

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd voor nu. Indien er vragen zijn, dan horen we 
het graag. 
  
Met vriendelijk groet, ook namens Elle, 
Lieke van der Meulen 
06-13136499 
 
 
 
 
 


