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De Veenkoloniën

• Amendement Tweede kamer 

• 2015 – 2023

• 10 miljoen

• Plan vanuit de regio

• Geboortezorg

• Laaggeletterdheid

• Armoede 

• Inwoners betrokkenheid 

• Eenzaamheid

• Leefstijl

• Shared savings



Zuid-Limburg                                               Veenkoloniën









https://youtu.be/TwDMIOTVe5c




Gezamenlijke voorlichting



Kansrijke Start Wat loopt er nu in Goede Start

Collectieve aanpak Steun Op Maat Specifieke programma’s

Actielijn 1 (voor de zwangerschap)

• Kwetsbare ouders met een 
kinderwens ondersteunen

• Nu Niet Zwanger landelijk 
beschikbaar 

• Samen Opgroeien 
(multidisciplinaire 
voorlichting op VO, VMBO 
en MBO)

• Reguliere inzet kwetsbare 
ouder met kinderwens door 
zorgdomein

• Kinderwensspreekuur 
• NNZ

Actielijn 2 (tijdens de zwangerschap)

• Scherper in beeld krijgen van 
kwetsbare gezinnen

• Sneller hulp aan kwetsbare 
gezinnen

• Routekaarten /zorgpaden voor 
professionals 

• Samen Zwanger, 
verloskundige zorg in groep

• Gezamenlijke training 
verkenner Q1 2020 lokale 
coalities (pilot positieve 
gezondheid en GIZ)

• Steun op maat (vanuit brede 
vroegsignalering eerder 
prenatale huisbezoeken) 

• Ontwikkeling lokale 
zorgpaden (Steun Op Maat)

• Mijn Goede Start in …. 

- Mobility Mentoring + 
Intensieve 1.000 dagen 
(stressreductie, 
armoedeaanpak) 

- Aanpak gezond gewicht
- Rookvrij opgroeien

Actielijn 3 (na de geboorte)

• Flexibele inzet contactmomenten 
jeugdgezondheidszorg

• Laagdrempelige opvoedings-
ondersteuning voor kwetsbare 
ouders

• Zeer jonge kwetsbare ouders 
ondersteunen

• Samen Ouders, 
consultatiebureau in groep

• Gezamenlijke training 
verkenner Q1 2020 lokale 
coalities (pilot positieve 
gezondheid en GIZ)

• Multidisciplinair overleg 
zorgdomein, JGZ en 
gemeente over flexibisering 
van contacten,                 
doel is verhogen effect en 
aansluiten bij behoefte 
kwetsbare gezin = maatwerk

• Prezorg + Voorzorg + 
Mobility Mentoring + 
Intensieve 1.000 dagen 
(stressreductie, 
armoedeaanpak)   

• Aanpak gezond gewicht
• Rookvrij opgroeien

Goede Start uw Kansrijke Start



Enkele resultaten Goede Start
• Duurzame bekostiging

• Vroegsignalering begin alle zwangerschappen (verloskundigen en kraam)

• Meer dan 300% stijging prenatale huisbezoeken (2018 t.o.v. 2017)

• 2.000 deelnemers aan samen programma’s

• Bouwen van 11 lokale coalities

• Gezamenlijke anti-en preconceptie voorlichting

• NNZ 

• Start in gemeenten met ketenaanpak gezond gewicht, rookvrije generatie, 
Moeders van de Veenkoloniën.



Een kansrijke start met impact:
een groot bereik en veel effect 

Paul van der Velpen, 3 december 2019.



Juiste hulp-zorg op juiste moment  op juiste “plek”

juist: effectief, passend bij doelgroep
juist: niet te vroeg, niet te laat
juist: organisatie/hulpverlener die wordt vertrouwd

Klantroutes  (client journeys) zijn daarvoor een goed middel.











evaluatie

1.  Is het zorg-en hulplandschap compleet? (gelet op doelen en doelgroepen)
a. preconceptiezorg
b. centering pregnancy
c. POP-poli
d. VoorZorg, HouVast, Stevig Ouderschap, Nu niet zwanger
e. extra kraamzorg
f. vroegsignalering en behandeling Post Partum Depressie
g. leefstijl
h. …….

2.  Sluiten de klantroutes  (checken bij doelgroep !)
a. verloskundige zorg en jeugdgezondheidszorg (o.a. prenataal huisbezoek)
b. jeugdgezondheidszorg – sociaal domein
c. nazorg prematuren goed geregeld
d. acute route goed geregeld
e. informeel netwerk goed ingezet
f. ……



Kansrijke Ontmoetingen

2 december 2019
Anne-Katrien Ausems



College Perinatale Zorg

Netwerkorganisatie van de veldpartijen:
Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, 
Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars 
Nederland.

Ontstaan nav het advies van de Stuurgroep 
Zwangerschap en Geboorte: “Een goed begin”.
(2010)



Taken CPZ:

• Bevorderen van de kwaliteit van de integrale 
geboortezorg

• Overlegorgaan voor belangenorganisaties die actief 
zijn op het gebied van de perinatale zorg in 
Nederland

• Faciliteren de ontwikkeling van richtlijnen, normen 
en kaders op het gebied van de integrale perinatale 
zorg in Nederland

• Uitvoeren van beleid dat de toepassing van die 
richtlijnen, normen en kaders bevordert.





Lokale coalities

Medisch en sociaal domein

Pharos stimuleringsprogramma
Sociaal domein

CPZ kansrijke ontmoetingen
Medisch domein



Kansrijke start: 
Kansrijke ontmoetingen

1. Samenwerking landelijke partijen
2. Kansrijke Ontmoetingen in de regio
3. Kennisdelen en faciliteren



Agenda 
Kansrijke ontmoetingen

• Save the date 6 februari 2020 landelijke conferentie 
Kansrijke Start

• 10 december webinar Kansrijke Start in uitvoering

• In 2020 regiotours thema Prenataal huisbezoek 
(ism NCJ, Pharos en CPZ)



Vragen of opmerkingen?

Blijf op de hoogte:
Abonneer je op de nieuwsbrief van het CPZ!

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/actueel/nieu
wsbrief

Anne-Katrien Ausems
annekatrienausems@collegepz.nl

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/actueel/nieuwsbrief


Terugblik opbrengst
startsessie medisch en sociaal domein

Mandy Leurs & Fion de Boer



➢ Grote opkomst

➢ Groot enthousiasme

➢ Tal van ideeën voor verdere samenwerking

➢ Warme zomeravond!

Startsessie 25 juni



Startsessie 25 juni

We stonden stil bij:

• Grote belang van de eerste 1.000 dagen van het 
leven;

• Regionale samenwerking Trendbreuk Zuid-Limburg 
en Kansrijke Start Zuid-Limburg;

• Dat geboortezorg en gemeenten elkaar echt 
kunnen versterken en verschil kunnen maken;

• De cijfers van Zuid-Limburg in deze levensfase -> 
een forse opgave;

• De start van de Zuid-Limburgse Coalitie Kansrijke 
Start;

• Dat een betere samenwerking tussen het medisch 
en sociaal domein echt een rode draad in de 
aanpak Kansrijke Start is.



Minister De Jonge ondersteunt onze aanpak!



Startsessie 25 juni: de opbrengst

Algemeen
• Praat mét i.p.v. over…
• Programma’s mét doelgroep opzetten; aansluiten bij hun taal en 

belevingswereld.
• Aandacht voor laaggeletterden.
• Bereik kwetsbare groepen (o.a. voorlichting, preconceptiezorg, interventies).
• Doorlopend digitaal kinddossier.
• Meer helderheid in sociaal domein; vast aanspreekpunt (bijv. JGZ).

➢ Samenwerking met Burgerkracht
➢ Andere aanpak voor kwetsbaren, bijv. groepsgerichte begeleiding ipv

individueel: Centering Pregnancy (subsidieaanvraag), Centering Parenting
➢ Vraagstuk kinddossier landelijk onder aandacht brengen
➢ Pitch “Knooppunt” met vast aanspreekpunt richting sociaal domein



Startsessie 25 juni: de opbrengst

Voor de zwangerschap
• Preconceptiezorg versterken:

• Samenwerking: o.a. scholen, huisartsen, JGZ, kinderartsen, gynaecologen.
• Benadrukken belang gezonde leefstijl.

• Sterkere inzet JGZ op het MBO; knooppunten.
• Verbeteren (seksuele) gezondheid / leefstijl in VO en MBO.

➢ Pitch “Preconceptiezorg” & pitch “Rookvrije start”
➢ Kenniswerkplaats Jeugd aan de slag met vraagstukken rondom 

hoogrisicoleerlingen (MBO 1, 2 etc.)
➢ Zuid-Limburg inspiratieregio Mét Andere Ogen: knooppunten MBO
➢ Subsidieaanvraag nieuwe call ZonMw “Onbedoelde zwangerschap en 

kwetsbaar jong ouderschap”
➢ Continueren Nu Niet Zwanger (2020-2023) met oog op structurele borging



Startsessie 25 juni: de opbrengst

Zwangerschap en bevalling
• Warme overdrachtsmomenten tussen professionals. 
• Brede risicosignalering zwangeren op medische én sociale risico’s / early life 

stress.
• Prenataal huisbezoek JGZ biedt kansen voor sterkere samenwerking. Bijv. 

gezamenlijke intake met kraamzorg; koppeling met risicozwangerenoverleg.
• Tijdige signalering Voorzorg-moeders.

➢ Pitch “Verbrede risicosignalering”
➢ Pitch “Knooppunt” met vast aanspreekpunt richting sociaal domein
➢ Goede, gezamenlijke voorbereiding op invoering prenatale huisbezoeken; 

aandachtspunt vanuit JGZ
➢ Continueren VoorZorg (2020-2023) met oog op structurele borging



Startsessie 25 juni: de opbrengst

Kraamperiode
• Flexibele inzet / verlengde inzet kraamzorg daar waar nodig.
• Nauwere samenwerking verloskundige, kraamzorg, JGZ, sociaal team, 

huisarts. Bijv. gezamenlijk afsluiten kraambed / opstart JGZ.
• Terugkoppeling JGZ aan verloskundige, waardevol bij volgende zwangerschap.
• Signaleren hechtingsproblematiek.
• Bespreken opvoedingscompetenties met moeder (en partner).
• Signaleren sociale risico’s naast medische risico’s. 

➢ Pitch “Babythuiszorg”
➢ Pitch “Knooppunt” met vast aanspreekpunt richting sociaal domein
➢ Pitch “Ondersteuning jonge ouders”
➢ Pitch “Verbrede risicosignalering”
➢ Continueren VoorZorg en Stevig Ouderschap (2020-2023) met oog op 

structurele borging



Startsessie 25 juni: de opbrengst

Eerste twee levensjaren van het kleine kind
• Ondersteuning jonge gezinnen (aandacht voor jonge vader, sociaal netwerk).
• VoorZorg en Stevig Ouderschap.
• Verstevigen samenwerking van betrokken professionals rondom een gezin in 

knooppunten. Ook huisarts actief betrekken.
• Voorschools knooppunt: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, JGZ, toegang
• Risicosignalering blijft van groot belang (o.a. toxische stress). Vraagt ook om 

deskundigheidsbevordering (o.a. in kinderopvang).
• Preventieve zorg inzetten cruciaal.
• Gun elk kind 4 dagdelen kinderopvang.

➢ Continueren VoorZorg en Stevig Ouderschap
➢ Pitch “Ondersteuning jonge ouders”
➢ Pitch “Knooppunt”



Medisch én Sociaal domein Kansrijke Start

• Er zijn tal van kansrijke ideeën, niet alleen in 
onze regio maar ook elders in het land. 
Bijvoorbeeld Veenkoloniën.

• We moeten van ideeën naar impact! Van 
beleid naar doen.

• We kunnen niet alles tegelijk. Prioriteiten 
stellen en keuzes maken.

• ZonMw subsidie ontvangen om komend jaar 
dit proces te faciliteren. Werkgroepen etc.

• Programmabureau Trendbreuk / GGD 
ondersteunt in implementatietrajecten.



Over naar het 
interactieve 
gedeelte van 
vanavond!



Preconceptiezorg

➢ Gezonde zwangerschap, goede start

➢ Preconceptievoorlichting en Preconceptieconsult

➢ Niet alleen medisch, maar ook leefstijl en arbeidsomstandigheden

➢ Nu alleen specifieke groep, moet gemeengoed worden!

➢ Verankeren in handelen, niet alleen in de geboortezorg

“YouTuber Dylan Haegens 
moet jongeren 

van roken af helpen”

“Gezonder Limburg begint voor de zwangerschap”



Screening  op sociale risicofactoren in zwangerschap

PERINATALE GEZONDHEID:
Medische risico’s
Verloskundige risico’s
Niet medische determinanten: leefstijl, voeding, 
sociale omgeving

UITKOMSTMAAT KIND:
Medisch (morbiditeit – mortaliteit)
Adverse Childhood Experiences

Leidend naar zorgadvies 
gebaseerd
op bestaande aanbod 

Screening op 5 domeinen
➢ Leefstijl – verslaving
➢ Psychiatrische stoornis
➢ Verstandelijke beperking
➢ Psychosociale problemen; 

huiselijk geweld, financiële 
problemen, tienermoeder

➢ Complexe problemen



Knooppunten

• Behoefte aan samenwerking, warme 
overdracht tussen o.a. kraamzorg, 
verloskundigen, gynaecologen, JGZ, 
huisarts, sociale teams/wijkteams.

• Knooppunt: structuur waarin betrokkenen rondom een 
zwangere, gezin of kind samenwerken om de juiste 
ondersteuning integraal, oplossingsgericht en op maat te 
realiseren. 
2 momenten: (1) tijdens zwangerschap, (2) na de bevalling.

Samen nadenken over:
• Lokaal organiseren, zodat lokaal maatwerk mogelijk.
• 1Gezin1Plan vanaf de zwangerschap!
• Eén centraal aanspreekpunt voor sociaal domein, bijv. JGZ.



1e HANDS ROOK

2e HANDS ROOK (meeroken)

3e HANDS ROOK (rookresten in kleding / op meubels)

van de moeders rookt 
tijdens de zwangerschap. 

In Nederland roken 
ca. 100.000 kinderen

tussen 0 en 4 jaar mee.

van de volwassenen in 
Zuid-Limburg rookt,               

en kinderen komen hen 
overal tegen:

Thuis / Familie / Vrienden

Kinderopvang / School

Sportvelden

Zorg

BLOOTSTELLING
JONGE KINDEREN 

AAN TABAK:

7% 

22% 

begint na de bevalling 
weer met roken.

43% 

BEGELEID (AANSTAANDE) OUDERS IN HET 
STOPPEN MET ROKEN & GESTOPT BLIJVEN

MAAK OMGEVINGEN WAAR JONGE 
KINDEREN KOMEN ROOKVRIJ





Inzet van kraamzorg in het eerste levensjaar 
In het eerste levensjaar van de pasgeborene moet het mogelijk zijn dat de 
kraamverzorgende vanuit de vertrouwensrelatie zorg en ondersteuning kan blijven 
bieden om zodoende als ‘spil in het web’ te kunnen fungeren richting betrokken 
partijen en/of zorgtaken tijdelijk kan overnemen. Dit op basis van 3 pijlers; 

1) Vanuit signalerende en begeleidende rol het gezin verder begeleiden in het jonge 
ouderschap (de kraamtijd was niet lang genoeg….)

2) (nieuwe) signalen uit de kraamtijd zijn reden om langer ‘vinger aan de pols’ te 
houden en met instemming van gezin toewerken naar het betrekken van andere 
professionele partijen (warme overdracht / toeleiding naar….)

3) Zorgverlening door overname zorgtaken 
(medische) omstandigheden gezin vraagt ondersteuning. 
(kraamzorg i.p.v. ‘reguliere’ thuiszorg / WMO ondersteuning)

Pilot in Parkstad; 
€ Zorgverzekeraar (cz), gemeenten (WMO/Jeugd/ 
Bijzondere bijstand), projectbudget

K: JGZ, VSV Samen Zuyd, GTB en indirect ook 
de sociale wijkteams, Welzijn, opvang, etc. 
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