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Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in gesprek met Angelica Timmermans (helemaal 
rechts).Afbeelding: Ilse Leijtens 

  
  

Het zou eigenlijk niet uit mogen maken waar je wieg staat, maar dat doet het wel. Dat moet 
in Zuid-Limburg veranderen met het breed gedragen programma Kansrijke start, waarvoor 
gisteren de aftrap is gegeven. Een trendbreuk, zegt minister van Volksgezondheid Hugo 
de Jonge, die voor een werkbezoek naar het zuiden afreisde. 

„Dit is nog eens een kansrijk begin”, grapt Hugo de Jonge als hij aanschuift aan de gesprekstafel 
waarop een vlaaipunt voor hem klaarstaat. De minister van Volksgezondheid is deze ochtend te 
gast in cultuurcentrum HuB in Kerkrade om zich te laten informeren en mee te praten over het 
breed gedragen programma Kansrijke start Zuid-Limburg. Dat project richt zich op de eerste 
levensjaren. „Hiermee kunnen we ouders die het het hardst nodig hebben bereiken”, aldus de 
minister. 

Dat kan de kersverse moeder Angelica Timmermans (21), die erbij aanwezig is, beamen. Ze 
verhaalt over haar ongeplande zwangerschap. Ze kende de vader van hun inmiddels zes 
maanden oude dochter nog maar heel kort toen ze ontdekte dat ze in verwachting was. „Wat nu, 
dacht ik. Dat was heel stressvol.” 

Ze krijgt in het kader van een goede start voor moeder en kind begeleiding van VoorZorg 
(Envida) en praat (twee)wekelijks met een specialistisch verpleegkundige uitgebreid over de 
opvoeding en praktische zaken. „Zonder deze hulp zou ik niet weten welke kant ik op moest en 
zou ik heel onzeker zijn geweest”, vertelt Angelica, die voor haar twintigste veelvuldig in 
aanraking is geweest met de hulpverlening omdat het thuis niet liep. Ze heeft inmiddels een 
fulltimebaan en hoopt snel op een onderkomen voor haarzelf, haar vriend en hun baby. Ze heeft 
haar leven aardig op de rails, stelt ze, met dank aan de ‘kansrijke’ hulp. 

Opdracht 



Zuid-Limburg heeft zichzelf de opdracht gegeven de hardnekkige gezondheidsachterstand in te 
lopen. Alle betrokken partijen - van gemeente, verloskundige, zorgverzekeraar, GGD, provincie, 
kinderopvang tot jeugdgezondheidszorg - beloven deze woensdagochtend officieel samen de 
schouders eronder te zetten. Verschillende gesprekspartners uit de politiek, de zorg en uit de 
praktijk schuiven bij de minister aan. „Tot nu toe is de zorg rondom de geboorte veel te 
gefragmenteerd ingericht. Door op een andere manier samen te werken is er een enorme winst 
te boeken. Dit is een trendbreuk”, gelooft De Jonge. 

Daar is Leon Geilen, voorzitter van de Zuid-Limburgse stuurgroep Trendbreuk, het roerend mee 
eens. „We gaan geen nieuwe dingen bedenken, maar bundelen en gaan massa maken.” 

Een mentaliteit die de minister ook ziet in Rotterdam, waar hij wethouder en leraar was, een stad 
die eenzelfde aanpak hanteert als Zuid-Limburg en net als deze regio negatief scoort als het gaat 
om vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen en ongeplande of tienerzwangerschappen. Die 
laatste schijnen overigens af te nemen, merkt de minister op, omdat jongeren zoveel gamen. 

Positief 

Het project Nu niet zwanger, onderdeel van Kansrijk van start, waarbij kwetsbaren wordt 
afgeraden een kind te krijgen, is volgens de minister positief. „Die gesprekken moeten we voeren, 
want daarmee kunnen we veel leed voorkomen. Over de buikpijn die we hiervan kunnen hebben, 
moeten we dan maar heen stappen.” 

 


