
Een korte samenvatting van het coalitieoverleg Kansrijke Start ZL
maart 2020.

Vanuit werkplan Trendbreuk 2020 tevens de PPP Rookvrije generatie.
Marco Reumkens (pedagoog Humankind) zal in de werkgroep de kinderopvang vertegenwoordigen.
Hieronder de vragen/opmerkingen van de coalitiepartners Kansrijke Start Zuid-Limburg.
- Vaak zitten meerdere organisaties in één gebouw. Hoe krijg je de anderen dan ook zover om

rookvrij te omarmen? Dat is vaak moeilijk.
- Is er aandacht voor het aanbod waar mensen naar toe kunnen als ze willen stoppen met roken? Bij
MUMC horen we vaak terug dat mensen nergens terecht kunnen (te weinig aanbod in regio? Wordt
niet vergoed?)
- Verloskundigen hoeven niet overtuigd te worden van belang van stoppen met roken. Dus daar
hoeft niet in geïnvesteerd te worden. Maar hoe kun je zwangeren motiveren om te stoppen met
roken? Vraagt investering van zorgprofessional om het proces te begeleiden om een zwangere te
laten stoppen met roken.
- Is er ruimte voor verloskundige om dit soort acties op te pakken? Stoppen met roken aanbod moet
ook op gemeenteniveau worden bekeken (incl. financiering). Voor het signaleren kunnen regionale
afspraken worden gemaakt, maar ondersteuning vindt plaats op gemeenteniveau en is dus
afhankelijk van aanbod en financiering.
- Wat is de link met Trimbos? → Dit volgt uit oproep Trimbos voor lokale taskforces. Regionale 
uitwerking van landelijke ambities.
- Eigen risico: gemeente kan afspraak maken dat eigen bijdrage voor stoppen met roken begeleiding
vergoed wordt. Maar er wordt opgemerkt dat er ook al veel vergoed wordt door zorgverzekeraar.
- Deskundigheidsbevordering voor medewerkers ook samen met meerdere organisaties/partners
oppakken.
- Hele pakket omarmen en niet maar een klein onderdeel ervan. Dan werkt het niet. Binnen
organisaties goed inbedden. Alleen ‘om de hoek roken’ gaat niet helpen.

Stand van zaken Centering Pregnancy in Zuid-Limburg: - Subsidie Provincie: - Praktijk Puur in
Kerkrade gaat starten met Centering Pregnancy. Hebben zich aangemeld voor scholing. - Er is ook
interesse vanuit andere verloskundigepraktijken en andere subregio’s.

Stand van zaken aanpak verbeteren gebruik kraamzorg kwetsbare gezinnen. Er is inmiddels vanuit
Geboortezorg intensief contact met Groningen (Babythuiszorg).

Samenwerking medisch en sociaal domein op lokaal niveau.
Motivatiebrief ingediend bij ZonMw binnen de oproep Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar
(jong) ouderschap – praktijkverbetering. Idee is om in 3 gemeenten in ZL die slecht scoren op
geboorte-uitkomsten (Kerkrade, Vaals, Landgraaf) een plan van aanpak uit te werken voor een
Knooppunt Kansrijke Start: samenwerking tussen het medisch en sociaal domein op lokaal niveau.
Begin april wordt besluit ZonMw bekend gemaakt. Volledige subsidieaanvraag met plan van aanpak
moet in september 2020 worden ingediend. Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke
Start van Pharos (in opdracht van het Ministerie van VWS) ondersteunt gemeenten, indien gewenst,
bij het bouwen of versterken van lokale en/of regionale coalities, om tot een gezamenlijke aanpak te
komen rond de eerste 1000 dagen van kinderen.

Stand van zaken Nu Niet zwanger.
Team heeft 200 (kwetsbare) cliënten bijgestaan ter voorkoming van kwetsbare zwangerschappen.

Stand van zaken VoorZorg en Stevig Ouderschap.
Er zijn in 2020 125 trajecten Stevig Ouderschap gestart en 25 trajecten VoorZorg opgestart.



Stand van zaken TOPMAMA.
Er zijn in 2020 100 nieuwe moeders ingestroomd in het TOPMAMA programma.

Stand van zaken Prenatale huisbezoeken JGZ.
Er is een plan van aanpaak hoe de prenatale huisbezoeken door JGZ vanaf 2021 uitgevoerd worden
en hoe deze aanpak Kansrijke Start versterken.
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