
VOOR GEZINNEN WAAR AL 
KINDEREN ZIJN  
EEN GOEDE START VOOR VOOR 
OUDERS EN KIND(EREN) 
Deelnemersinformatie

Als je vragen hebt
De VoorZorgverpleegkundige is ook tussen de huisbezoeken door 
bereikbaar. Bijvoorbeeld als je een dringende vraag hebt of een probleem. 
Ook daarvoor kun je het nummer bellen dat zij je heeft gegeven. Mocht je 
eigen VoorZorgverpleegkundige op vakantie of ziek zijn, dan is er altijd 
iemand die haar vervangt. 

Samenwerking
De VoorZorgverpleegkundige werkt samen met andere organisaties die zorg 
voor moeder en kind bieden. Bijvoorbeeld met het consultatiebureau, 
verloskundigen, huisartsen, wijkteam, kinderdagverblijven, kraamzorg en 
eventueel de gezinsvoogd. 
Tijdens het eerste huisbezoek bespreekt de VoorZorgverpleegkundige dit 
met je.

Bescherming privacy
De VoorZorgverpleegkundige houdt zich aan de richtlijnen voor goede 
zorgverlening. Zij respecteert je levenswijze en de keuzes die je maakt, tenzij 
ze schadelijk zijn voor je kindje. De VoorZorgverpleegkundige heeft een 
beroepsgeheim en werkt volgens de privacy regels. Dat wil zeggen dat zij het 
contact met andere zorgverleners vooraf met je bespreekt. Samen met jou 
wordt gekeken naar het beste voor jou en je kindje(s).

Uitvoering
Het programma VoorZorg wordt in jouw woonplaats uitgevoerd door de 
organisatie voor jeugdgezondheidszorg die op de achterkant van deze folder 
wordt genoemd. De VoorZorgverpleegkundige is in dienst bij deze 
organisatie.

Onderzoek VoorZorg 2 
Omdat VoorZorg 2 een aanpassing is van VoorZorg bij eerste 
zwangerschappen, willen we onderzoeken of het werkt, en welke 
verbeteringen er nodig zijn. Op afgesproken momenten zal een onderzoeker 
contact opnemen met jou, je VoorZorgverpleegkundige en een paar mensen 
om je heen (die jij zelf kunt aanwijzen).  Van het onderzoek maken zij 
rapporten, natuurlijk anoniem. Punten ter verbetering worden in het 
programma aangepast. 

Kosten
Het programma VoorZorg wordt 
gefinancierd door de gemeente. Het 
onderzoek door ZonMw. De deelname 
aan VoorZorg  is voor jou gratis. 
 

Klachten?
De VoorZorgverpleegkundige zal 
regelmatig informeren of het 
programma nog past bij jouw wensen. 
Het zou kunnen dat je niet tevreden 
bent over VoorZorg. Bespreek dit dan 
eerst met je VoorZorgverpleegkundige. 
Als dit niets oplost, kun je een klacht 
indienen bij de organisatie die 
VoorZorg uitvoert. Belangrijke adressen  
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WELKOM BIJ VOORZORG! 
 
Je wilt meedoen aan VoorZorg 2. Dit programma is bedoeld om jou 
informatie en steun te bieden. Wij willen graag dat VoorZorg 2 je echt 
steunt. De VoorZorgverpleegkundige heeft je al verteld wat VoorZorg  
2 ongeveer is. In deze folder wordt dit nog eens uitgelegd.

Wat is VoorZorg?
De VoorZorgverpleegkundige zal je vanaf nu regelmatig thuis bezoeken. 
Gemiddeld is dit één keer in de twee weken. In het begin iets vaker om elkaar 
goed te leren kennen. Ook vlak na de bevalling zijn er wekelijkse bezoeken. 
De VoorZorgverpleegkundige stemt de huisbezoeken af op wat zij kan en 
wanneer jij wilt. Ze spreekt met jou af wanneer het beste uitkomt.

Waar gaat het huisbezoek over?
De huisbezoeken hebben een vaste opzet. Eerst hebben jullie het over hoe 
het met je gaat, en met je gezin.  Ook wil ze graag weten welke vragen jij hebt 
op dit moment.  
Ze kan je informatie geven over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld een 
gezonde zwangerschap of de opvoeding en ontwikkeling van je kinderen.  
Samen bepalen jullie waarover jullie praten in het huisbezoek. De 
verpleegkundige zal ook de je andere kind(eren), de aanstaande vader, en 
andere familieleden bij het programma betrekken.  

Hoelang? 
Het VoorZorgprogramma duurt totdat je jongste kind 2 jaar is. We gaan ervan 
uit dat je die tijd aan het programma blijft deelnemen. In het begin lijkt dat 
misschien erg lang, maar als je eenmaal in het programma zit zul je merken 
dat de tijd vliegt. Er zijn steeds weer nieuwe dingen om te bespreken. Heb je 
moeite met het programma? Of zit je iets dwars? Bespreek het eerst met je 
VoorZorgverpleegkundige.  Misschien kan het programma worden aangepast 
of zijn er andere oplossingen denkbaar.

Onderwerpen
In het programma zit een aantal 
onderwerpen die vaak terugkeren. 
Hoe uitgebreid een onderwerp aan bod 
komt, hangt af van jouw situatie en de vragen die je hebt. 

Bijvoorbeeld:
• hoe voel je je?
• hoe gaat het met je andere kind(eren)?
• hoe gaat het in je relatie?
• wat kun je zelf doen voor een goede gezondheid van jou en je gezin? 
• als je rookt: hoe kun je dit verminderen of stoppen en waarom?
• als je dingen anders wilt doen: hoe kun je dit aanpakken?
•  wat zijn vragen of situaties waar jij zelf last van hebt, of die je zou willen 

veranderen

In beeld
De VoorZorgverpleegkundige zal ook een aantal keren een video-opname maken 
van jou en je kindje(s). Die opnames zijn bedoeld om samen te bekijken en te 
bespreken. Je krijgt zo een goed beeld  van hoe het gaat. Aan het eind van het 
VoorZorgprogramma krijg je de gemaakte opnames op een usb-stick cadeau. Zo 
houd je zichtbare herinneringen aan een belangrijke fase.

Registratie
De VoorZorgverpleegkundige zal tijdens het huisbezoek soms dingen opschrijven, 
zoals welke onderwerpen zijn besproken, of welke afspraken zijn gemaakt. Deze 
informatie wordt alleen bewaard voor VoorZorg. Als de VoorZorgverpleegkundige 
door ziekte zou uitvallen, kan de vervangster de huisbezoeken voortzetten. Ook 
worden er gegevens verzameld voor landelijke verslaglegging.
.
Afspraak afzeggen
De huisbezoeken vinden plaats op afspraak. Het kan voorkomen dat een 
tijdstip jou toch niet goed uitkomt. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de 
VoorZorgverpleegkundige. Dit zorgt ervoor dat zij niet voor een dichte deur komt 
te staan. 

Opbergmap
De VoorZorgverpleegkundige geeft je 
ook informatie op papier. Je kunt dan 
nog eens nalezen wat er is besproken. 
Bij het eerste huisbezoek krijg je een 
speciale opbergmap waarin je die 
informatie in kunt opbergen. 

foto van je baby


