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1. Inleiding 
 
Een VoorZorgdossier is in het belang van moeder en kind. Het dossier is hét hulpmiddel om de zorg 
op de behoefte van de moeder af te stemmen, om het programma VoorZorg goed te kunnen 
plannen en uit te voeren, en om de geleverde zorg te kunnen laten zien. Het is het verzamelpunt van 
alle informatie die voor de uitvoering van VoorZorg relevant is. Het zorgdossier geeft een beeld van 
de ondersteuning zoals die tot dat moment verleend wordt, zorgt voor continuïteit en maakt zo 
nodig overdracht van informatie mogelijk. 
 
Volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) moet je als hulpverlener een 
dossier bijhouden van de cliënt aan wie je zorg biedt. VoorZorgverpleegkundigen hebben zich ook te 
houden aan de WGBO. Daarnaast wordt er geregistreerd om te kunnen monitoren. Er zijn 
verschillende redenen om te monitoren of alle onderdelen van het programma zijn uitgevoerd en 
wat resultaten c.q. effecten zijn.  

1. Verantwoording aan de gemeente en/of andere subsidiegevers.  
2. Om de uitvoering van het programma te kunnen volgen en zo nodig bij te sturen. Voor 

VoorZorg, een langdurig (2 ½ jaar) en intensief programma met verschillende activiteiten, is 
dit zeker nodig. 

3. Voor doorontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Hoewel VoorZorg een evidence 
based programma is en een jarenlange traditie van onderzoek kent, zijn verbeteringen altijd 
mogelijk en wenselijk.  

 
Meer achtergrondinformatie over het VoorZorgdossier is te vinden in de notitie ‘VoorZorg: Dossier, 
Monitor en Registratie’.  
 
Het registreren gebeurt in het VoorZorgregistratiesysteem (VRS). Op dit moment worden alle 
gegevens geregistreerd van aanmelding van de zwangere tot het einde van het begeleidingstraject. 
Dus ook de informatie van de verwijzer en informatie van het kennismakingsgesprek. Daarbij het, 
door cliënte, ondertekende toestemmingsformulier om informatie met derden uit te kunnen 
wisselen. Dit moet worden ingescand, zodat dit aan het VRS kan worden gekoppeld door het te 
uploaden. Indien er sprake is geweest van een overdracht (in verband met verhuizing of afsluiting bij 
het traject) worden tevens de relevante items van de overdracht genoteerd. Gegevens van het kind 
worden in hetzelfde systeem geregistreerd. 
De cliënte heeft zelf een opbergmap met informatie in bezit. Hierin worden geen gegevens 
opgenomen die onderdeel zijn van het VoorZorgdossier. 
 
Het registratiesysteem is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. Bij aanmelding van de cliënt wordt een ‘dossier’ voor de cliënt aangemaakt. 
2. Alle relevante gegevens worden in het systeem opgenomen. 
3. Alle gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard na afronding van de begeleiding. Dit is 

conform de wettelijk vastgestelde termijn. Binnen de betreffende uitvoeringsorganisatie zijn 
afspraken gemaakt op welke wijze VoorZorgdossier gegevens gearchiveerd worden.  

4. Er is geen koppeling met het DD JGZ van het kind of het zorgdossier van het wijkteam of 
andere betrokken hulpverleners. Dit moet ook zo blijven, omdat het verschillende 
zorgsystemen zijn. Informatie kan wel gedeeld worden, mits met toestemming. Maar niet 
direct uit de registratie. 
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Verbeteren van registratie en monitoring vraagt aanpassingen van het registratiesysteem en 
verduidelijking van de definities. De toelichting op een begrip dient zoveel mogelijk in het 
registratiesysteem geborgd te zijn (zodat het voor de VoorZorgverpleegkundige direct na te 
zoeken is). Bij elk systeem is na verloop van tijd aanpassing nodig. Het kan gaan om kleine 
aanpassingen of noodzakelijke doorontwikkeling. De wijze waarop dit gebeurt is vastgelegd in het 
document ‘Veranderbeheer VRS’. Heb je veranderwensen, geeft die dan door aan de VRS 
beheerder van jouw organisatie. Die kan het doorgeven aan het NCJ, waarna het kan worden 
besproken in het VRS beheerdersoverleg. Helaas zijn niet alle wensen realiseerbaar en/of 
betaalbaar. Dit hangt tevens samen met de landelijke uitrol van VoorZorg.  

2. Eenduidig registratie van aanmelding en eerste contact 
in het VRS 

 
REGISTRATIE VAN AANMELDING 
 
We spreken van een aanmelding voor VoorZorg in het VRS wanneer verwijzers contact hebben 
opgenomen voor een potentiële nieuwe cliënt en de VoorZorgverpleegkundige op basis van de 
gegevens een intake/eerste kennismakingsgesprek gaat plannen (voor indicaties en relatieve 
contra indicaties: zie Handleiding VoorZorg). In geval van twijfel kan het VoorZorg Consult 
(bestaande uit drie deskundigen) geraadpleegd worden. 
 
Bij de aanmelding, welke gevolgd gaat worden door een intake, worden gegevens genoteerd in het 
registratiesysteem als een nieuwe cliënt: 

➔ Log in op www.voorzorgregistratie.nl  
➔ Klik bij de homepagina op ‘nieuw’ 
➔ De pagina ‘wijzigen cliëntgegevens’ opent zich 
➔ Vul de volgende velden in (zie rood omlijnde velden in onderstaande afbeelding): 

◆ Voorletter(s) 
◆ Voorvoegsel(s) 
◆ Achternaam 
◆ Voornaam 
◆ Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) 
◆ BSN (verplicht) 
◆ Postcode 
◆ Huisnummer (optie ‘check’ 

zorgt voor automatisch 
invullen van ‘straat’ en 
‘plaats’)  

◆ Huisnr. toev. (indien nodig) 
◆ Straat (indien niet 

automatisch ingevuld) 
◆ Plaats (indien niet 

automatisch ingevuld) 
◆ Telefoon 
◆ Mobiel 
◆ Nederlandse taal 

 
 
 

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich (pagina met het nummer van de cliënt in het VRS, bijv. cliënt 18 - 

1e aanmelding). 
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Na het opslaan van de gegevens van de cliënt is het van belang de informatie over de aanmelding te 
registreren, zoals gegevens van de verwijzer die de cliënt heeft aangemeld en de gegevens die 
betrekking hebben op de eerste criteria. Bovenstaande zaken zijn te noteren onder ‘aanmelding’: 

➔ Kies op de cliëntpagina voor ‘aanmelding’ 
➔ Druk op wijzigen 
➔ Vul in ieder geval de volgende velden in (zie rood omlijnde velden in onderstaande 

afbeelding): 
◆ Aanmelddatum 
◆ Aanmelder 
◆ Type 
◆ Telefoon 
◆ Mobiel 
◆ E-mailadres 

◆ Status (bij aanmelding 
‘aangemeld’) 

◆ Eerste kind 
◆ A terme datum (DD-MM-JJJJ) 
◆ Weken zwanger (dit wordt 

automatisch ingevuld) 
➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De pagina ‘Gegevens 1e aanmelding’ opent zich 
➔ Klik op ‘terug’ om terug te gaan naar de cliëntpagina. 
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REGISTRATIE VAN EERSTE CONTACTMOMENT (INTAKE/EERSTE KENNISMAKINGSGESPREK) 
 
Indien een cliënt open staat voor VoorZorg en er geen absolute contra-indicatie lijkt te bestaan, 
wordt (door middel van telefonisch contact) het eerste kennismakingsgesprek tussen de cliënt en de 
toekomstige, bij deze cliënt passende VoorZorgverpleegkundige, gepland.  

➔ Klik op de cliëntpagina bij ‘contactmomenten’ op ‘contactmoment toevoegen’ 
➔ Vul de volgende velden in (zie rood omlijnde velden in onderstaande afbeelding): 

◆ Datum 
◆ Type 

◆ Status (eerst ‘ingepland’) 
◆ VoorZorg VPK 

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich. 
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Op basis van het kennismakingsgesprek wordt er door de VoorZorgverpleegkundige besloten tot: 
● Indicatie voor VoorZorg en cliënt wil deelnemen: De cliënt is vanaf dan een ‘nieuwe cliënt in 

zorg’ en de status bij ‘aanmelding’ wordt veranderd door op ‘wijzigen’ te klikken en bij 
‘status’ op ‘in zorg’ te klikken. De verwijzer wordt geïnformeerd. 
NB. Of een cliënt daadwerkelijk in kan stromen hangt ook af van beschikbare financiering.* 

● Geen indicatie voor VoorZorg óf cliënt wil niet: De status van de cliënt wordt veranderd naar 
‘voldoet niet aan criteria’ of ‘voldoet aan criteria maar wil niet’. De verwijzer wordt hiervan 
op de hoogte gesteld met motivatie/toelichting en evt. aanvullend advies. Wanneer de 
status wordt aangepast bij ‘aanmelding’ vul je ook de afsluitdatum en de afsluitreden 
‘overig’ in. Ook is het van belang dat op hetzelfde tabblad bij ‘opmerkingen’ wordt vermeld 
wat de reden van afwijzing en het aanvullende advies is. Het dossier is nu gesloten. 

● Indien er twijfel is over de indicatie voor VoorZorg wordt de cliënt voorgelegd aan het 
VoorZorg Consult. Het advies wordt genoteerd bij ‘opmerkingen’ bij ‘aanmelding’ en de 
status wordt gewijzigd in ‘in zorg’ of ‘voldoet niet aan criteria’ (zie aanvullingen hierboven). 

● Indien er na aanmelding geen kennismakingsgesprek plaatsvindt, na diverse pogingen om in 
contact met een cliënt een gesprek te plannen, wordt de status gewijzigd in ‘aanmeldproces 
afgesloten’ (nieuw per juni 2018). Je vult ook de afsluitdatum en de afsluitreden ‘overig’ in. 
Het dossier is nu gesloten. 
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*Wanneer de cliënt voldoet aan de criteria (eventueel na advies door het Consult) en zij wil 
deelnemen, komt zij in aanmerking voor VoorZorg. Soms kan er direct gestart worden en wordt het 
eerste huisbezoek gepland (nieuwe cliënt in zorg). In een aantal gemeenten volgt nog een aantal 
andere stappen, zoals de aanvraag van financiering. Noteer dit in het VRS bij ‘opmerkingen’ in het 
tabblad ‘aanmelding’. Hier wordt vervolgens ook de uitkomst van de aanvraag genoteerd (wel of 
geen financiering). Indien er geen financiering wordt gegeven volgt er eventueel nog bezwaar en 
mondeling overleg, maar indien dit negatief blijft, komt de cliënt dus wel in aanmerking voor 
VoorZorg, maar kan zij niet in zorg genomen worden en komt de status op ‘niet actief’ te staan. 
 
Bij de nieuwe cliënten ‘in zorg’ worden gegevens aangevuld: 
De aanmelding 

➔ Kies op de cliëntpagina voor ‘aanmelding’ 
➔ Klik op wijzigen 
➔ Vul de velden in met aanvullende informatie:  

◆ informatie over de vader, inclusief geboorteland 
➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De pagina ‘Gegevens 1e aanmelding’ opent zich 
➔ Klik op ‘terug’ om terug te gaan naar de cliëntpagina. 

 
De gegevens van de moeder 

➔ Klik op de cliëntpagina bij ‘cliënt’ (linker blok op de pagina) op ‘wijzigen’ 
➔ Vul de velden in met aanvullende informatie  

◆ BSN 
◆ Email 
◆ Gemeente 
◆ Geboorteland van moeder en 

vader van moeder  
◆ Samenlevingsvorm 

◆ Inkomen 
◆ Anticonceptie (voor 

zwangerschap) 
◆ Opleiding 
◆ Diploma 
◆ Beroep 

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich. 

 
Daarnaast worden de risicofactoren opgenomen. Bij ‘risicofactoren’ kan er worden aangegeven of 
de factor een risicofactor is. Hier wordt ook gevraagd naar een korte uitleg: 

➔ Kies op de cliëntpagina voor ‘risicofactoren’ 
➔ Klik op ‘toevoegen’ 
➔ Kies een ‘type’ (zie onderstaande afbeelding): 

◆ Sociaal netwerk/partner 
◆ Alcohol- en/of drugsverslaving 
◆ Actueel 

gezinsgeweld/partnergeweld 
◆ Zelf mishandeling 
◆ Psychische problematiek 

(angst, depressie) 
◆ Verwachting zwangerschap 

en moederschap 

◆ Woonsituatie 
◆ Financiën 
◆ School, opleiding en/of werk 
◆ Het ‘niet pluis gevoel’ 
◆ Gezondheid 
◆ Roken 
◆ Contact met politie, 

reclassering of justitie 
◆ Overig 

➔ Vul in of het een verhoogd risico is 
➔ Geef een korte beschrijving 
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◆ LET OP: Noteer in de beschrijving altijd de datum. Mochten de risicofactoren 
veranderen door het traject heen, dan blijft het mogelijk om te zien wat de situatie 
bij de start van het traject was (Bijvoorbeeld: Moeder rookt bij de start, stopt tijdens 
de zwangerschap en start weer met roken na de bevalling).  

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ Je kan met ‘toevoegen’ nog meer risicofactoren invullen 
➔ Wanneer je klaar bent keer je terug naar de cliëntpagina door op ‘terug’ te klikken. 

 

 
 
Vervolgens worden andere hulpverleners met hun bereikbaarheid in het registratiesysteem vermeld:  
Bij ‘hulpverleners’ vul je het type hulpverleners met contactgegevens in: 

➔ Kies op de cliëntpagina voor ‘hulpverleners’  
➔ Klik op ‘toevoegen’ 
➔ Vul onderstaande gegevens in (zie onderstaande afbeelding) 

◆ Let op: Bij Type is het invullen van de huisarts van de cliënt een vereiste. 
➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ Je kan met ‘toevoegen’ nog meer hulpverleners toevoegen invullen 
➔ NB. Bij deelname bekend wordt bedoeld of de hulpverlener bekend is met de deelname aan 

VoorZorg van de cliënt 
➔ Wanneer je klaar bent keer je terug naar de cliëntpagina door op ‘terug’ te klikken. 

 
Indien je later in het proces een hulpverlener wilt toevoegen, ga je naar het cliëntscherm en klikt op 
‘hulpverleners’ en dan op ‘toevoegen’ (zie boven). Indien je hulpverlenersgegevens wilt wijzigen: ga 
je vanaf het cliëntscherm naar ‘hulpverleners’ en je klikt op de hulpverlener waarin je wilt 
veranderen en klikt op ‘wijzigen’ (zie onder). 
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3. Procesregistratie in het VRS 
 
REGISTRATIE VAN CONTACTMOMENTEN 
 
Nadat het eerste kennismakingsgesprek is gevoerd, wordt het volgende contactmoment gepland. 
Dit kan een volgend huisbezoek zijn (kennismakingsgesprek, zwangerschapshuisbezoek, 
babyhuisbezoek en peuterhuisbezoek), maar kan ook telefonisch contact of contact met derden zijn. 
NB. Starthuisbezoeken (relatie opbouw) worden genoteerd binnen de zwangerschapshuisbezoeken, 
geboortehuisbezoeken binnen de babyhuisbezoeken en afscheidshuisbezoeken binnen de periode 
waarin dit plaatsvindt. 
 
NB. Nieuwe cliënten in zorg naar aanleiding van verhuizing: Het is mogelijk dat cliënten instromen 
binnen VoorZorg zonder kennismakingsgesprek, doordat zij zijn verhuisd vanuit een gebied waar zij al 
deelnamen aan VoorZorg. In dit geval is er een overdracht vanuit de vorige VoorZorgverpleegkundige 
naar de nieuwe VoorZorgverpleegkundige, conform de procedure. Een korte samenvatting van de 
overdracht neemt de nieuwe verpleegkundige op bij ‘opmerkingen’ van het tabblad ‘aanmelding’.  
 
Bij het contactmoment hoort één van de onderstaande statussen. Eerst zal het contactmoment 
‘gepland’ staan. Bij ‘afronding’, ‘niet thuis’, ‘afgezegd door cliënt’ of ‘afgezegd’ (bedoeld wordt door 
de verpleegkundige), wordt er zo snel mogelijk een nieuw contactmoment gepland.  
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➔ Klik op de cliëntpagina bij ‘contactmomenten’ op ‘contactmoment toevoegen’; de status 
maak je eerst ‘ingepland’, en na uitvoering verander je dit in ‘afgerond’ (zie onderstaande 
afbeelding): 

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich. 

 
NB. Een WhatsApp contact mag dit niet gezien worden als officieel contactmoment in verband met 
de privacy. Dit voldoet namelijk niet aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens en de NEN7510 norm. WhatsApp contacten kunnen echter wel 
in VRS geregistreerd worden, omdat gemaakte afspraken duidelijk moeten zijn. 
 

 
 
Invullen van contactmomenten 

➔ Klik op de cliëntpagina bij ‘contactmomenten’ op het betreffende contactmoment en klik op 
‘wijzigen’ 

➔ Vul de volgende velden in: 
◆ Datum 
◆ Type 
◆ Status 
◆ Ontwikkelvelden; indien besproken, geef inhoud aan tekstvlak en een vinkje wordt 

gezet 
● LET OP: Binnen de verslagen per ontwikkelveld moet de focus liggen op de 

bijzonderheden: wat is er binnen dit ontwikkelveld tijdens dit huisbezoek aan 
de orde geweest, waar wordt aan gewerkt, welke afspraken zijn gemaakt, 
welke inzichten heeft cliënte gekregen, welke vorderingen zijn gemaakt in 
relatie tot het doel? Eén van deze bijzonderheden is huiselijk geweld. Hoewel 
dit geen apart ontwikkelveld is, is het van groot belang om dit te vermelden. 
Bovenstaande elementen vormen samen de procesrapportage.  

● Als je gebruik hebt gemaakt van de activiteiten ‘VHT’, ‘Review VHT’, ‘Rookvrij 
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Opgroeien (V-MIS)’ en/of ‘Jij & je kind’ dan moet dit bij het huisbezoek 
worden aangevinkt. 

◆ Algemeen tekstvlak, indien van toepassing 
➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich. 

 
Van de huisbezoeken wordt genoteerd wat er behandeld wordt binnen het bezoek. Dit wordt 
verwerkt volgens de negen ontwikkelvelden binnen VoorZorg, welke altijd aandacht moeten 
hebben in een contact: 

1. Hechting en ouderschap 
2. Gezondheid van kind, moeder en vader 
3. Ontwikkeling kind 
4. Levensloopontwikkeling moeder en evt. vader 
5. Veiligheid 
6. Financiën 
7. Communicatie 
8. Informele steun en netwerk 
9. Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen 

 
De kracht van VoorZorg is de integrale aanpak waarbij alle ontwikkelvelden worden behandeld. In 
het overzicht van de huisbezoeken kan gezien worden welke ontwikkelvelden zijn aangevinkt en wat 
hierin is behandeld. Het geeft inzicht in de behandelde ontwikkelvelden en de ontwikkelvelden die 
mogelijk niet behandeld zijn en meer aandacht verdienen. 
 
REGISTRATIE BIJ GEBOORTE VAN HET KIND 
 
Wanneer het kind is geboren worden deze gegevens genoteerd in het VRS: 

➔ Klik op de cliëntpagina bij ‘kind’ op ‘kind invoeren’ 
➔ Vul de volgende velden in (zie onderstaande afbeelding): 

◆ Voornaam 
◆ Roepnaam 
◆ Voorletter(s) 
◆ Voorvoegsel(s) 
◆ Achternaam 
◆ Geslacht 
◆ Geboortedatum (DDMMJJJJ) 
◆ Sterfdatum indien van 

toepassing (DDMMJJJJ) 
◆ BSN (zodra bekend) 
◆ Geboortegewicht 
◆ KDV (als/zodra kind gaat) 
◆ Gegevens van vader (zie 

plaatje) 
◆ Ouderlijk gezag 

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich. 
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Wanneer moeder een meerling krijgt, dan moet dit worden aangevuld in het VRS: 

➔ Kies op de cliëntpagina voor ‘aanmelding’ 
➔ Klik op ‘wijzigen’ 
➔ Pas het veld ‘meerling/tweede kind’ aan 
➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op ‘opslaan’ 
➔ De pagina ‘gegevens 1e aanmelding’ opent zich 
➔ Klik op ‘terug’ om terug te gaan naar de cliëntpagina 
➔ Op de cliëntpagina zijn bij het blok met de kindgegevens pijltjes toegevoegd 
➔ Ga met de pijltjes naar het tweede kind en klik op ‘kind invoeren’ 
➔ Vul de volgende velden in (zie onderstaande afbeelding): 

◆ Voornaam 
◆ Roepnaam 
◆ Voorletter(s) 
◆ Voorvoegsel(s) 
◆ Achternaam 
◆ Geslacht 

◆ Geboortedatum (DDMMJJJJ) 
◆ Sterftedatum indien van 

toepassing (DDMMJJJJ) 
◆ BSN (zodra bekend) 
◆ Geboortegewicht 
◆ KDV (als/zodra kind gaat) 

➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op opslaan 
➔ De cliëntpagina opent zich. 
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REGISTRATIE BIJ AFSLUITING 
 
De afsluiting van VoorZorg wordt als volgt geregistreerd: 

➔ Kies op de cliëntpagina voor ‘aanmelding‘ 
➔ Klik op ‘wijzigen’ 
➔ Verander de status naar ‘afgesloten’ 
➔ Vul de volgende velden in (zie onderstaande afbeelding): 

◆ Afsluitdatum ◆ Afsluitreden 
➔ Klik, na het invullen van de gegevens, op ‘opslaan’ 
➔ De pagina ‘gegevens 1e aanmelding’ opent zich 
➔ Klik op ‘terug’ om terug te gaan naar de cliëntpagina 
➔ De cliëntpagina opent zich. 
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REGISTRATIE VOOR VOORZORG-VERDER 
 
VoorZorg-Verder is een vervolg op VoorZorg, welke vanaf 2016 in GGD Hollands Noorden, GGD 
Amsterdam en Gemeente Breda (Careyn) in een pilot en onderzoek wordt uitgevoerd. Voor alle 
cliënten die deelnemen aan VoorZorg-Verder is het van belang dat deze na beëindiging van het 
reguliere VoorZorgprogramma eerst de status ‘afgesloten’ krijgen alvorens ze de nieuwe status: ‘in 
VoorZorg-Verder’ krijgen. 
 
In het kader van VoorZorg-Verder is er, bij de deelnemende organisaties, in het VRS een aantal 
aanvullingen voor de registratie van VoorZorg-Verder doorgevoerd, namelijk:  
Twee nieuwe (aanmeld)statussen: 

● ‘in VoorZorg-Verder’ 
● ‘VoorZorg-Verder afgesloten’. Als de cliënt uit VoorZorg-Verder gaat dan wordt de status 

‘VoorZorg-Verder afgesloten’ gebruiken. 
En een nieuwe contacttype: 

● ‘Huisbezoek VoorZorg-Verder’. Voor ieder huisbezoek in het kader van VoorZorg-Verder 
wordt het contacttype ‘huisbezoek VoorZorg-Verder’ aangemaakt. 

NB. Wanneer moeder tijdens het VoorZorgprogramma of het VoorZorg-Verderprogramma een 
tweede zwangerschap heeft en een kind krijgt, registreer je dit als bij de geboorte van een meerling. 
 
 
LET OP 
 
Uit het VRS kunnen cliëntenrapporten per organisatie gehaald worden voor monitoring. Deze 
rapporten geven ook inzicht in de wijze van registratie. Graag attenderen wij op een aantal 
opvallendheden/onjuistheden en vragen wij hierop alert te zijn t.b.v. uniforme registratie en 
monitoring: 

● Cliënt aangemaakt maar geen of onvolledige gegevens ingevoerd 
● Afsluitdatum ligt voor aanmelddatum 
● Status ‘aangemeld’ maar aanmelddatum is van aantal maanden geleden 
● Status ‘afgesloten’ met afsluitdatum kort na aanmelddatum 
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Bijlage: Samenvattingskaart Registreren in het VRS 
 

● Aanmelding in VRS: verwijzers hebben contact opgenomen voor een potentiële nieuwe 
cliënt en een intake/eerste kennismakingsgesprek wordt gepland → Log in op 
www.voorzorgregistratie.nl. Klik bij homepagina op ‘nieuw’. Vul pagina ‘wijzigen 
cliëntgegevens’ in en sla op. Vul op cliëntpagina via ‘aanmelding’ en ‘wijzigen’ gegevens in 
(met status ‘aangemeld’) en sla op. Klik op cliëntpagina bij ‘contactmomenten’ op 
‘contactmoment toevoegen’. Vul velden in (met status ‘ingepland’) en sla op. 

● Beslissing vervolg op basis van het kennismakingsgesprek: 
○ Indicatie voor VoorZorg en cliënt wil deelnemen: status ‘in zorg’ 
○ Geen indicatie voor VoorZorg: status ‘voldoet niet aan criteria’ 
○ Cliënt wil niet: status ‘voldoet aan criteria maar wil niet’ 
○ Na diverse contactpogingen komt het niet tot een kennismakingsgesprek: status 

‘aanmeldproces afgesloten’ 
○ Indicatie voor VoorZorg en cliënt wil deelnemen, maar er is geen financiering: status 

‘niet actief’ 
○ Indien er twijfel is over de indicatie voor VoorZorg wordt de cliënt voorgelegd aan 

het ‘VoorZorg Consult’. Daarna wijzigt de status in één van bovenstaande opties. 
→ Vul op cliëntpagina bij ‘aanmelding‘ en ‘wijzigen’ aangepaste status en eventueel 
opmerkingen (reden en advies) in en sla op. Informeer verwijzer (zie uitgebreide handleiding). 

● Bij de nieuwe cliënten ‘in zorg’ worden gegevens aangevuld: 
○ Aanmelding → Vul op cliëntpagina bij ‘aanmelding’ en ‘wijzigen’ gegevens in en sla 

op. 
○ Gegevens van de moeder → Vul op cliëntpagina bij ‘cliënt’ en ‘wijzigen’ gegevens in 

en sla op. 
○ Risicofactoren → Vul op cliëntpagina bij ‘risicofactoren’ en ‘toevoegen’ gegevens in 

en sla op. Wanneer nodig voor meerdere risicofactoren. 
○ Hulpverleners → Vul op cliëntpagina bij ‘hulpverleners’ en ‘toevoegen’ gegevens in 

en sla op. Wanneer nodig voor meerdere hulpverleners (huisarts verplicht), nu of op 
later moment. 

● Planning volgende contactmoment → Vul op cliëntpagina bij ‘contactmomenten’ en 
‘contactmoment toevoegen’ gegevens in (met status ‘ingepland’ en na uitvoering ‘afgerond’) 
en sla op. 

● Invullen contact → Vul op cliëntpagina bij ‘contactmomenten’ en betreffende 
contactmoment gegevens in en sla op.  

● Wanneer het kind is geboren, worden gegevens aangevuld → Vul op cliëntpagina bij ‘kind’ 
en ‘kind invoeren’ gegevens in en sla op. 

● Wanneer moeder een meerling krijgt, worden gegevens aangevuld → Vul op cliëntpagina 
bij ‘aanmelding’ en ‘wijzigen’ en ‘meerling/tweede kind’ in en sla op. Klik op de cliëntpagina 
op ‘kind invoeren’ en vul gegevens van tweede kind in en sla op. 

● Afsluiting VoorZorg → Vul op cliëntpagina bij ‘aanmelding‘ en ‘wijzigen’ gegevens in (status 
‘afgesloten’) en sla op. 

● Bij enkele organisaties: Aanmelding VoorZorg-Verder → Vul op cliëntpagina bij 
‘aanmelding‘ en ‘wijzigen’ gegevens in (status ‘in VoorZorg-Verder’) en sla op. NB. Cliënten 
krijgen altijd eerst status ‘afgesloten’.  

● Registratie VoorZorg-Verder → Zie bovenstaande instructies, met nieuw contacttype 
‘huisbezoek VoorZorg-Verder’ en bij afsluiting nieuwe status ‘VoorZorg-Verder afgesloten’ 
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