
 
 

24 januari 2019 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Ontwikkelingen VoorZorg 
 
Opstapje VoorZorg: Alles is gereed en op de website van Buro Extern geplaatst. 

- De materialen kunnen nu besteld worden via Bureau Extern 
(http://www.extern.nl/bestellen/voorzorg/ , met de prijzen van 2019). Let op: je moet eerst 
een wachtwoord invullen. Dit wachtwoord is ‘voorzorg’. 

- De handleiding komt als printversie en digitaal beschikbaar,  
- Het overzichtsschema met momenten in de blokken en inhoud (zoals getoond op het 

VoorZorgcollege) digitaal en in print gelamineerd,  
- en het observatieformulier is los te downloaden.  
- De werkbladen voor de moeders uiteraard in een werkset in de printversie. 

a. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen.  
 

Graag wijzen we jullie, in het kader van de communicatie en PR van VoorZorg, nogmaals op de 
vernieuwde basispresentatie van VoorZorg: De nieuwe presentatie is geplaatst op de website. 
Hiervan kun je gebruik maken als je lokaal informatie wilt delen, gemeenten of organisaties wilt 
informeren over VoorZorg, enzovoort. 
 
Op de website van VoorZorg hebben we, in het kader van zo efficiënt en prettig mogelijk werken 
voor ons allen, een start gemaakt met een pagina ‘Veel gestelde vragen’. De eerste Frequent 
Asked Questions (FAQ’s) zijn te vinden op een nieuwe pagina op de site. Aan jullie het verzoek 
om vragen die je tegenkomt, waarvan je denkt dat het voor collega’s van VoorZorg ook 
interessant is, en waarbij je het antwoord niet bij ons hebt verkregen,  door te geven aan ons, 
zodat we deze kunnen blijven vullen. Vragen die we zelf als NCJ beantwoorden zullen we indien 
ook voor anderen relevant, zelf opnemen. 

 
Relevante VoorZorg data 2019 
 
De scholingsdata van 2019 waren gepland in februari 2019 en september 2019. Helaas zijn er te 
weinig aanmeldingen voor de ronde in februari. Daarom is er besloten om één opleidingsronde 
te starten voor de zomer (eind mei/begin juni 2019). De nieuwe data zijn als volgt (ook terug te 
vinden op de website van de NSPOH en NCJ): 

 

Basisopleiding - start mei 2019  Duur  Data 

 Basis -/ zwangerschapsmodule   4 dagen   ma 20 mei 2019 
 ma 27 mei 2019 
 ma 3 juni 2019 
 ma 8 juli  2019 

Babymodule   1 dag   ma 16 december 2019 

Peutermodule   1 dag   ma 16 november 2020 

http://www.extern.nl/bestellen/voorzorg/
https://assets.ncj.nl/docs/6605b784-c6ea-495d-9ec5-ebc18dea55ef.pptx
https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/veel-gestelde-vragen-faq-/
https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/veel-gestelde-vragen-faq-/
https://www.ncj.nl/voorzorg/opleiding-voorzorgverpleegkundigen/
https://www.ncj.nl/voorzorg/opleiding-voorzorgverpleegkundigen/


 
 

 
De twee deelnemers voor februari zijn hiervan op de hoogte gebracht. Hoewel de managers al 
eerder gemaild zijn hierover willen we bij deze de vraag graag nogmaals sturen. Heb je 
aanmeldingen voor mei/juni 2019, dan horen we het graag! 
 
De data van het managersoverleg 2019 zijn gepland. De managers zijn in een aparte mail en in 
de agenda’s uitgenodigd. De data zijn dinsdag 26 maart en dinsdag 17 september van 10 tot 
12 uur (locatie: NCJ, vergaderzaal groot). 
 
De data en indeling van de VoorZorgcolleges zijn bekend. De laatste indeling (er zijn een aantal 
schuivingen geweest) van de werkcolleges vinden jullie in bijlage 1 van de e-mail. De data van de 
werkcolleges zijn: 

woensdag 13 maart, vrijdag 15 maart of woensdag 20 maart 
woensdag 18 september, donderdag 19 september of vrijdag 27 september 
De hoorcolleges zullen plaatsvinden op dinsdag 18 juni en donderdag 12 december 

 
Onderzoeken VoorZorg 
 
Onlangs hebben de VoorZorgverpleegkundigen een inventarisatie ingevuld over eventuele 
deelname aan BOOST: modules omgaan met boosheid, stressvermindering en trauma 
inventarisatie (en behandeling); deze zullen in een proefaanpak gebruikt en door een 
promovenda van de UvA op effectiviteit onderzocht worden. Aan de hand van de inventarisatie 
zijn de verpleegkundigen die mee willen en kunnen doen benaderd voor een scholing op  
31 januari 2019. Voor de deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn op 31 januari is er een 
bezemgroep die de training volgt op 28 februari 2019. 
 
Het NCJ en het Amsterdam UMC (locatie VUmc) werken sinds 2016 met een subsidie van Fonds 
NutsOhra aan een vervolg op VoorZorg: VoorZorg-Verder. Het Verwey-Jonker Instituut voert 
gedurende de ontwikkeling van VoorZorg-Verder (2016-2019) op drie momenten een evaluatie 
uit. Bij deze evaluatie worden de moeders die deelnemen aan VoorZorg-Verder, 
VoorZorgverpleegkundigen die VoorZorg-Verder uitvoeren, en ontwikkelaars van de methodiek 
betrokken. Dit met als doel een zo optimaal mogelijke implementatie van VoorZorg-Verder. De 
tweede evaluatie is nu net afgerond. Lees hier de stand van zaken> 

b. Verwey Jonker heeft voor de kerst een update gegeven over het procesonderzoek 
via de mail. De verpleegkundigen ontvangen een instructiemail over de laatste 
meting van het procesonderzoek. 

c. Verpleegkundigen kunnen het complete rapport bij ons opvragen bij Verwey 
Jonker (Anna Jansma, AJansma@verwey-jonker.nl ).  

 
Bij ZonMW zijn er nieuwe subsidiekansen. We willen kijken of we hierbij de vraag voor VoorZorg 
als er al kinderen zijn èn VoorZorg in een later stadium van de zwangerschap kunnen 
ontwikkelen en onderzoeken.  
 
Jaarwerkplan 2019 
Zoals velen maken ook wij voor VoorZorg een jaarwerkplan, zie hiervoor de samenvatting op het 
besloten gedeelte van de site. 

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/interventie-in-ontwikkeling-voorzorg-verder
mailto:AJansma@verwey-jonker.nl
https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/veel-gestelde-vragen-faq-/
https://www.ncj.nl/voorzorg/ledensite-voorzorg/veel-gestelde-vragen-faq-/

