
 
 

14 december 2018 
 
Update van de ontwikkelingen binnen VoorZorg 
 
Gisteren, donderdag 13 december was de laatste VoorZorgcollege van 2018. Een geslaagde dag 
die in het teken stond van laaggeletterdheid en juridisch ouderschap. Daarnaast zijn de huidige 
ontwikkelingen binnen VoorZorg besproken (ook terug te vinden in deze update). Hierbij zijn ook 
zorgen over het gemis aan materiaal en een structuur in het programma vanuit de 
verpleegkundigen geuit. Een signaal dat we serieus nemen en waar we aan blijven werken. Met 
Opstapje VoorZorg, SOVA VoorZorg en VHT VoorZorg proberen we de structuur vorm te geven. 
Daarnaast staan de volgende zaken voor 2019 op de planning: 

- Nelleke Maas, trainer VoorZorg, gaat werkbladen ontwikkelen ter vervanging van de 
eerdere reeksen (hallo ik ben...., mama’s memo, een zonnige toekomst en papatijd). 

- We gaan verder in het bouwen van een doelenstructuur. Hierbij worden de huidige 
handleiding en instructies voor de verpleegkundigen aangepast/opgezet. 

- We gaan een verkenning doen naar een digitaliseringsslag, zoals bijvoorbeeld een 
toegangsportaal voor de VoorZorg cliënten. 

- We zoeken op inhoud en in proces meer verbinding en samenwerking op met de andere 
NCJ interventies, zoals Stevig Ouderschap (vanaf 1 januari 2019 in beheer van het NCJ), 
maar ook met de preventiepijlers van de Jeugdgezondheid en de actielijnen.  

- etc… 
 
Wij willen jullie benadrukken om alle vragen,  zelf ontwikkelde materialen enz.te blijven delen. 
 
Ontwikkelingen VoorZorg 

- Opstapje VoorZorg zit in de laatste fase van de ontwikkeling. Afgelopen week zijn de 
benodigde nieuwe illustraties (met dank aan het NJI) aangeleverd bij Buro Extern en is 
door de secretaresse van Elle de tekst nog een keer goed doorlopen op tekstuele 
onvolkomenheden. Vrijdag 14 december heeft Elle dit met Buro Extern besproken. 
Gebleken is dat aanleveren van de definitieve versie vòòr Kerst niet meer mogelijk is. de 
definitieve planning (na nog een keer een stofkam door de laatste proefdruk gehaald te 
hebben) is dat woensdag 16 januari alles gereed is èn op de website van Buro geplaatst 
is om te bestellen, mèt de prijzen van 2019. 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. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen.  

- In het kader van de PR van VoorZorg hebben we de basispresentatie van VoorZorg een 
update gegeven. De nieuwe presentatie is geplaatst op de website. 

- 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’. Deze 
Frequent Asked Questions (FAQ’s) zijn te vinden op een nieuwe pagina op de site. Voor 
nu zijn we gestart met de volgende drie vragen: 

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

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

organisatie? 
- Tip om mee te nemen in de eigen PR: Elle Struijf is geïnterviewd door ZonMw. In het 

interview legt zij uit waarom VoorZorg werkt en wat dan de werkzame elementen zijn in 

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-/


 
 

de aanpak tegen kindermishandeling. Het interview van Elle is één van de zeven uit de 
serie waarin professionals in de jeugdsector zelf aan het woord komen. Zij vertellen hoe 
het effectonderzoek dat gedaan wordt binnen de Consortia Effectiviteit psychosociale 
interventies Jeugd direct bijdraagt aan het verbeteren van de hulp aan kinderen en hun 
ouders. Bekijk hier het interview van Elle.  

 
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 zullen de verpleegkundigen die mee willen en kunnen doen worden 
benaderd voor een scholing op 31 januari 2019. Op dit moment is het projectplan 
gereed en zullen de folders voor de deelnemende verpleegkundigen uiterlijk maandag 
17-12 naar de postadressen van de organisatie verstuurd worden.  

- Binnen de inventarisatie van BOOST hebben we ook direct geïnventariseerd wie mee wil/ 
kan doen aan de volgende ronde van Kindle: een app die wordt ontwikkeld en 
onderzocht i.s.m. het AMC en de Waag. We merkten dat er veel onduidelijkheid was over 
dit onderzoek (wat al een tijdje loopt, maar nu de app wordt ontwikkeld wat stil ligt). 
Daarom heeft Marloes Derksen, AMC, de nodige informatie op een rij gezet (zie bijlage 1). 
Op basis van de inventarisatie gaan wij een ieder benaderen. Heb je niet aangegeven 
mee te willen doen in de inventarisatie, maar wil je toch meedoen? Mail dan naar 
voorzorg@ncj.nl.  

- 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. Wil je meedenken in de 
ontwikkelvelden van VoorZorg en meedoen aan Esmee haar onderzoek? Mail dan naar 
voorzorg@ncj.nl 

- Bij ZonMW is er een nieuwe subsidieronde Zwangerschap en Geboorte; samen met het 
Verwey Jonker Instituut willen we toch weer een aanvraag indienen: VoorZorg Vernieuwd. 
Hierin willen we op basis van vragen uit het veld een ontwikkeling geven aan VoorZorg 
Doelgroep gezinnen, die niet aan voldoen aan de basiscriteria. Met onderzoek naar de 
nodige aanpassingen èn effecten. Wat ons betreft gaat het nu om cliënten> 28 weken 
zwanger (tot 6 weken na de geboorte) en Gezinnen waar al één of meerdere kinderen 
zijn, die (deels) door de zwangeren opgevoed zijn, en ernstige opvoedproblemen.  

 
Data 2019 

- De data van het managersoverleg 2019 zijn gepland. De managers zullen voor de kerst 
nog in een aparte mail en in de agenda’s worden 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 indeling van de 
werkcolleges vinden jullie in bijlage 2 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 

 
- De scholingsdata van 2019 worden gepland door de NSPOH. We hopen de data spoedig 

door te krijgen. Deze zullen rond gemaild worden, geplaatst worden op de website van 
VoorZorg én op de website van de NSPOH. 
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