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VSV Middenin 

De eerste 1001 dagen van een kind, van conceptie tot een leeftijd van 2 jaar, zijn cruciaal in de 

ontwikkeling van het kind. Een goede start, goede informatie en de juiste begeleiding van de 

ouders over de omgang met het kind juist in die periode maakt het verschil om de 

levenskansen en het levensperspectief van het kind te verbeteren. Het vergt een integrale 

aanpak om de behoefte van de (aanstaande) ouders en het (ongeboren) kind te inventariseren 

en om, indien geïndiceerd, zorg en hulp op maat te kunnen verlenen. Dit zorgpad beschrijft de 

gemaakte afspraken en lijnen tussen de verschillende partners, organisaties en gemeenten, 

betrokken bij de zorg aan ‘kwetsbare’ zwangeren in het gebied van het Verloskundige 

Samenwerkingsverband MiddenIn.  

Het doel is gestructureerde vroegtijdig signaleren van (potentiele) risicofactoren en het toe 

leiden van de zwangeren naar de juiste ondersteuning. Daarnaast streven wij een integrale 

verbinding en gestructureerde samenwerking na tussen het medische, psychische en sociale 

domein zodat huidige interventies beter op elkaar aansluiten en daarmee een bijdrage leveren 

aan een gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generatie en sluiten daarmee aan op de 

doelstelling van het landelijke project ‘Kansrijke start’.  

In Nederland hebben de meeste kinderen een gezonde start bij de geboorte en groeien ze gezond en 

veilig op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen geen goede start bij de geboorte. De oorzaak 

hiervan ligt voornamelijk bij sociale risicofactoren en het gebrek aan beschermingsfactoren. Door 

tijdige signalering en daar waar nodig passende hulpverlening kunnen een positief effect hebben op 

deze factoren en de kans vergroten op een goede start, het fundament voor de verdere ontwikkeling 

en ontplooiing in het leven1.  

 

Kaders van zorg 

De zorgstructuur rondom (het signaleren van) een kwetsbare zwangere is complex. De zorg- en 

hulpvragen zijn uiteenlopend en er zijn diverse instanties betrokken bij de zorg- en hulpverlening. 

Integrale aanpak is essentieel voor effectieve uitvoering daarvan. De basis van een goede 

zorgstructuur rondom kwetsbare zwangeren bestaat uit een aantal elementen: 

- Toegankelijkheid tot de prenatale zorg. 

- Gebruik maken van een bewezen effectief instrument voor vroegsignalering. 

- Zorgen voor voorlichting en preventie met betrekking tot een gezonde leefstijl aan de betrokken 

ouders. 

- Zorgen voor passende ondersteuning (op het terrein van gezondheidsvaardigheden, leefstijl en 

psychosociale problematiek) dichtbij de woonomgeving en het sociale netwerk van de zwangere. 

- Aanbieden en borgen van specifieke deskundigheid bij de betrokken professionals in het netwerk 

in dit geval gerelateerd aan het zorgpad. 

- Integrale en gestructureerde samenwerking tussen medische professionals en sociale 

hulpverlening. 

 

In de uitwerking via dit document komen de bovengenoemde elementen aan de orde. 

Als eerste presenteren wij hierna het zorgpad op hoofdlijnen. Dit zorgpad is door alle betrokkenen 

onderschreven.  

 

Vroegsignalering 
Een goede voorbereiding op het ouderschap draagt bij aan een goede start voor kinderen. Ongunstige 

opgroeiomstandigheden en risicofactoren vergroten de kans op zowel psychosociale als fysieke 

gezondheidsproblemen later in het leven, tot in de volwassenheid. Daarbij hebben kwetsbare 

zwangeren een verhoogde kans op perinatale morbiditeit, mortaliteit, ongunstige 

opgroeiomstandigheden en opvoedproblemen. Belangrijke risicofactoren voor ongunstige 



opgroeiomstandigheden kunnen al voor de geboorte of conceptie aanwezig zijn en zijn veelal vroeg in 

de zwangerschap te signaleren. Het tijdig signaleren en onderkennen van deze signalen kunnen 

leiden naar vroegtijdige interventies en het verbeteren van opgroeiomstandigheden.  

Vroegsignalering heeft in de eerste 1000 dagen een gestructureerde plaats in de keten. Op 

verschillende momenten, bij wisselende ketenpartners is er aandacht voor het tijdig signaleren en 

onderkennen van risicofactoren en ongunstige opgroeiomstandigheden. Startend de verloskundige, 

met een vervolg bij kraamzorg en gecontinueerd door de JGZ na de geboorte van het kind (bijlage I 

zorgpad vroegsignalering).    

 

Vroegsignalering en zorgtoeleiding in de praktijk 

Met het zorgpad vroegsignalering beogen wij het verbeteren en structureren van vroegsignalering 

door de keten heen. Met als doel het tijdig signaleren van risicofactoren en eerder inzetten op vroege 

preventie om opvoed en opgroeiomstandigheden te kunnen verbeteren.  

Aan het begin van de zwangerschap, kort na de conceptie, komt de zwangere in aanraking met 

verloskundige zorg. Aan het begin van de zwangerschap wordt er door de obstetrisch zorgverlener 

een gestructureerde intake afgenomen om de situatie van de zwangere en haar gezin in kaart te 

brengen. Hiervoor wordt door alle obstetrische zorgverleners naast de algemene verloskundige intake 

het gevalideerde vroegsignaleringsinstrument, de Alpha-nl vragenlijst, ingezet (bijlage II Alpha-nl 

vragenlijst). Deze vragenlijst wordt door de zwangere ingevuld en de uitkomst besproken tijdens de 

intake of het tweede consult, bij de obstetrische zorgverlener. Het aandacht hebben voor signalen en 

risicofactoren blijft verweven in de reguliere controles. Halverwege de zwangerschap bij de intake en 

in de kraamweek besteed de kraamzorg gestructureerd aandacht aan vroegsignalering middels de 

checklist vroegsignalering van TNO. Ook de JGZ besteed na de geboorte structureel aandacht aan 

vroegsignaleringssignalen.   

 

Definitie   

Tijdens de contactmomenten en tijdens de structurele vroegsignaleringsmomenten, wordt een 

inschatting gemaakt van de mate van kwetsbaarheid zoals omschreven in de definitie ‘kwetsbare 

zwangere’; zelfredzame zwangere vrouw, potentieel kwetsbare zwangere vrouw, kwetsbare zwangere 

vrouw, zeer kwetsbare zwangere vrouw (Tabel 1; Bijlage III en IV, definitie kwetsbare zwangeren 

Middenin & bijlage).  

Deze definitie is niet statisch maar geeft richting aan de professionals. De term zelfredzaamheid wordt 

gebruikt om de mate van kwetsbaarheid te duiden. Onder zelfredzaamheid verstaan wij: Het 

vermogen van een vrouw om op een algemeen en acceptabel niveau te kunnen functioneren in de 

maatschappij. Dit gaat gepaard met zo min mogelijk professionele hulp of steun van de overheid. 

Wanneer een optimale deelname aan de samenleving in het geding komt, en de vrouw dit niet 

zelfstandig kan oplossen, is zij in staat hulp te organiseren in haar omgeving.    

 
Tabel 1: Definitie van een kwetsbare zwangere 

Definitie van kwetsbaarheid 

A: Zelfredzame zwangere  
- Een zwangere vrouw bij wie risicofactoren momenteel geen rol spelen en bij wie de beschermende 

factoren in relatie tot haar zelfredzaamheid toereikend zijn om eventuele toekomstige risicofactoren 
op te vangen. Er is op dit moment geen extra ondersteuning nodig. 

B: Potentieel kwetsbare zwangere 
- Een zwangere vrouw bij wie de professional uit het sociale of medische domein één of meerdere 

(psycho)sociale of medische risicofactoren gesignaleerd heeft, die de zwangerschap negatief 
kunnen beïnvloeden.  

- Vastgesteld is dat de beschermende factoren in relatie tot haar zelfredzaamheid in principe 
toereikend zijn. 

- Om haar zelfredzaamheid te versterken en het ontstaan van problemen te voorkomen bespreken en 
beslissen de vrouw en de professional of extra ondersteuning nodig of gewenst is. 

C: Kwetsbare zwangere vrouw 



- Een zwangere vrouw bij wie de professional uit het sociale of medische domein één of meerdere 
(psycho)sociale of medische risicofactoren gesignaleerd heeft, die de zwangerschap negatief 
kunnen beïnvloeden.  

- Vastgesteld is dat de beschermende factoren in relatie tot de zelfredzaamheid van de vrouw 
ontoereikend zijn.  

- De professional en de vrouw bespreken en beslissen welke zorg en ondersteuning op maat vanuit 
één of meerdere disciplines nodig en/of gewenst is. 

D: Zeer kwetsbare zwangere vrouw 

- Een kwetsbare zwangere vrouw (zie c) bij wie de professional uit het sociale of medische domein 
één of meerdere urgente (psycho)sociale of medische risicofactoren gesignaleerd heeft, die de 
zwangerschap direct negatief kunnen beïnvloeden.  

- De professional zorgt in samenspraak met de vrouw voor directe toeleiding naar juiste zorg- of 
hulpverlening.  

Nb: Voor al deze bovenstaande verwijzingen is altijd toestemming van zwangere nodig 

 

In geval van signalen, zorgen of problemen volgt bij; 

Tabel 2: Verwijzingsmogelijkheden/zorgtoeleiding in relatie tot mate van kwetsbaarheid vanuit de signaleringslijst  

Mate van kwetsbaarheid en soort signaal Verwijzing naar… 

Zelfredzame zwangere vrouw 

 

Geen extra ondersteuning nodig 

- Reguliere voorlichting tijdens de zwangerschap 

vanuit de verloskundige, kraamzorg, JGZ en 

initiatieven op lokaal niveau gericht op populatie 

brede interventie. 

Potentieel kwetsbare zwangere vrouw 
- Eén of meerdere (psycho)sociale of medische 

risicofactoren 

- Beschermende factoren in relatie tot de 

zelfredzaamheid zijn in principe toereikend  

Afweging met zwangere of extra ondersteuning nodig of 

gewenst is gericht op zelfredzaamheid te versterken en 

problemen te voorkomen. 

 

- POP poli (adviesconsult) bij actuele (milde) 

psychische problematiek of ernstigere psychische 

problematiek in de anamnese.   

- (Prenataal) Stevig ouderschap 

- Ontmoetingscentrum voor jonge ouders (OJO), <24 

jaar. 

- Praktijkondersteuner bij de huisarts (GGZ)/ 

psycholoog. 

- Interventies op gezondheid gericht: Stoppen met 

roken coach, diëtist etc.  

- Etc. etc.  

- Bij twijfel kan laagdrempelig overlegd worden met het 

A team van TJG voor advies 

Kwetsbare zwangere vrouw 
- Eén of meerdere (psycho)sociale of medische 

risicofactoren 

- Beschermende factoren in relatie tot 

zelfredzaamheid van de vrouw zijn ontoereikend 

- Meerdere betrokken zorgverleners uit het sociale 

domein (schuldhulpverlening, MEE, ZINN, 

verslavingszorg etc.) 

- Overleg/adviesvraag met het A Team Jeugd en 

Gezin Heerenveen. TJG Heerenveen draagt zorg 

voor vraag inventarisatie met een advies, verwijzing 

voorliggend veld of aanmelding TJG bij de 

woongemeente van de zwangere.  

- Indien geïndiceerd casusregie vanuit vanuit de 

gemeente waar de zwangere woont. 

- Weeg aan de hand van de meldcode af of een 

melding veilig thuis geïndiceerd is. 

- Verwijs bij verslaving drugs/alcohol door naar 

verslavingszorg.   



Zeer kwetsbare zwangere vrouw  
- Eén of meerdere urgente (psycho)sociale of 

medische risicofactoren die de zwangerschap 

direct negatief kunnen beïnvloeden. 

- Aanmelding A team TJG Heerenveen. TJG 

Heerenveen draagt zorg voor aanmelding bij 

woongemeente van de zwangere.  

- Woongemeente van de zwangere draagt zorg voor 

directe toeleiding naar juiste zorg- of hulpverlening 

- Casusregie door TJG van de woongemeente van de 

zwangere in vrijwillig kader. 

- Overweeg Veilig Thuis melding aan de hand van de 

meldcode. 

 

- Wanneer er een gezinsvoogd betrokken is bij het 

gezin voert de gezinsvoogd casusregie.  

Nb: Voor al deze bovenstaande verwijzingen is altijd toestemming van zwangere nodig 

 

 

Rollen van diverse betrokken partijen in de vroegsignalering 

De rol van de coördinerend obstetrisch zorgverlener  

De obstetrisch zorgverlener (verloskundige/gynaecoloog) heeft de rol van coördinerend zorgverlener 

over de zorg rondom de zwangerschap en fungeert als vast aanspreekpunt betreffende de 

zwangerschap voor de vrouw tijdens haar zwangerschap, baring en de kraamperiode. Zij is vanaf de 

intake tot na de bevalling primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de benodigde obstetrische 

zorg, totdat deze is overgedragen aan respectievelijk de huisarts en de jeugdgezondheidszorg of de 

kinderarts1.  

De obstetrisch zorgverlener heeft naast de coördinerende taak rondom de zwangerschap een 

belangrijke signalerende functie op het psychosociale vlak. Bij het signaleren van een potentiele 

kwetsbaarheid maakt de obstetrisch hulpverlener samen met de zwangere de afweging of er extra 

ondersteuning nodig of wenselijk is om de zelfredzaamheid te versterken en problemen te voorkomen 

(tabel 2). 

Bij het signaleren van kwetsbaarheden waarbij de beschermende factoren in relatie tot de 

zelfredzaamheid ontoereikend zijn of het signaleren van urgente kwetsbaarheid bespreekt de 

coördinerend obstetrisch zorgverlener met de zwangere de verwijzing naar het A team van TJG in 

Heerenveen. Onafhankelijk van doorverwijzing blijft iedere zorgverlener verantwoordelijk voor het 

volgen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.      

Zwangeren met sociale risicofactoren worden ook in het maandelijkse obstetrische MDO van het VSV 

besproken. In het obstetrisch dossier/zwangerschapskaart van de zwangere wordt genoteerd welke 

sociale problemen er spelen, welke organisaties daarbij betrokken zijn, een samenvatting van het 

gezinsplan en wie casusregie voert aangevuld met contactgegevens van de casusregievoerder om op 

deze wijze continuïteit in het zorgpad te borgen, ook bij (onverwachte) overdracht van zorg. 

De rol van de POP-poli Heerenveen 

POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie & Pediatrie. Verspreid over het hele land zijn er verschillende 

POP poli’s. Deze POP poli’s zijn divers qua opzet en zorg. De POP poli zoals vormgegeven in het 

VSV Middenin heeft een adviserende taak op het gebied van psychiatrie en zwangerschap. Aan deze 

poli zijn een gynaecoloog, kinderarts, psychiater verbonden. Casus afhankelijk is er ook een 

maatschappelijk werker bij betrokken.  

Wanneer er in het heden of in het verleden psychiatrische problematiek speelt/heeft gespeeld wordt er 

aan de zwangere een consult op de POP poli aangeboden. De zwangere gaat in gesprek met het 



POP team, de zorgvraag wordt vastgesteld en er wordt informatie en advies gegeven met betrekking 

tot de zwangerschap, baring en kraambed. Er wordt geen behandeling gestart, indien het starten van 

een behandeling de uitkomst is van het advies wordt er doorverwezen naar een behandelaar. Het 

gegeven advies wordt schriftelijk teruggekoppeld aan de verwijzer, de obstetrisch coördinerend 

zorgverlener .  

De rol van kraamzorg bij de intake 

Bij iedere eerste zwangerschap neemt de betrokken kraamzorgorganisatie een intake af thuis bij de 

zwangere, bij een volgende zwangerschap vindt deze intake in principe telefonisch plaats. Indien er 

zorg via de TJG is ingezet wordt de kraamzorgorganisatie voorafgaand aan het huisbezoek, rond een 

zwangerschapsduur van 20 weken, hierover geïnformeerd door de coördinerend obstetrisch 

zorgverlener. Waar nodig kan de telefonische intake van de kraamzorgorganisatie bij een volgende 

zwangerschap, op aanraden van de coördinerend obstetrisch zorgverlener, vervangen worden door 

een intake middels een huisbezoek.    

Als bij de intake door de kraamzorgorganisatie nieuwe en/of aanvullende signalen van risicofactoren, 

zorg of problemen naar voren komen neemt de intaker van de kraamzorgorganisatie contact op met 

de casusregisseur van het TJG, wanneer TJG nog niet betrokken is meldt de kraamzorg de zwangere 

aan bij TJG en stelt de obstetrisch zorgverlener op de hoogte (na toestemming van de zwangere).    

Informatie van verloskundige en/of gegevens uit de intake zijn bepalend voor competentieprofiel van 

in te zetten kraamverzorgde tijdens kraamweek. 

De rol van kraamzorg in de kraamweek 

De kraamverzorgende inventariseert via de standaard signaleringslijst uiterlijk de vierde dag of er 

signalen, risicofactoren of zorgvragen zijn met betrekking tot veilig opgroeien en/of gezonde 

ontwikkeling en bespreekt dit met ouder(s). Belangrijke items hierbij zijn onder andere hechting en 

moeder-kind relatie.  

Bij signalen van ernstige risicofactoren, zorgvragen of problematiek neemt de kraamzorg contact op 

met de reeds betrokken gezinswerker (TJG) of indien TJG nog niet betrokken is met de verloskundige, 

en draagt de kraamverzorgster de zorg aan het einde van het kraambed over aan de JGZ en aan TJG 

middels een warme overdracht. Bij de warme overdracht zijn aanwezig: ouder(s), kraamverzorgende, 

JGZ-verpleegkundige en gezinswerker gebiedsteam. Bij voorkeur sluit de verloskundige ook aan. Ook 

indien baby thuiszorg ingezet is de gezinswerker van TJG het eerste aanspreekpunt bij signalen, 

zorgen of problematiek.   

Overdracht JGZ 

De kraamverzorgende draagt de zorg over aan de JGZ  met een standaard overdrachtsformulier. 

Indien nodig informeert de kraamverzorgende de JGZ actief als er bijzonderheden te melden zijn, die 

geen warme overdracht vereisen maar wel aandacht vragen. Wanneer de pasgeborene opgenomen is 

geweest in het ziekenhuis volgt bij bijzonderheden een overdracht vanuit het Vrouw, moeder en kind 

centrum aan JGZ. De JGZ neemt na de overdracht de signalerende rol over. 

In een aantal gevallen is de JGZ prenataal reeds betrokken bij de zwangere doordat de zwangere 

gebruikt maakt van ondersteunende programma’s als ‘Stevig Ouderschap’/’VoorZorg’.     

Ook hier geldt dat bij het signaleren van kwetsbaarheden waarbij de beschermende factoren in relatie 

tot de zelfredzaamheid ontoereikend zijn of het signaleren van urgente kwetsbaarheid de JGZ-

hulpverlener deze signalen bespreekt met de vrouw en in overleg met de vrouw verwijst naar het A 

team van TJG in Heerenveen. Onafhankelijk van doorverwijzing blijft iedere zorgverlener 

verantwoordelijk voor het volgen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.      

 



Signaleren van problematiek en verwijzen naar Team Jeugd en Gezin 

Problematiek wordt gesignaleerd door de obstetrisch zorgverleners, betrokken hulpverleners, 

kraamzorginstelling, jeugdgezondheidszorg en/of andere betrokken zorgverleners zoals de huisarts. 

Nadat signalen door de zorgverlener zijn besproken met de zwangere neemt de zorgverlener contact 

op met het A-team TJG Heerenveen. Het A-team TJG Heerenveen inventariseert op gestructureerde 

wijze de situatie en geeft advies, verwijst naar het voorliggend veld of stelt een plan op met verwijzing 

naar de woongemeente van de zwangere. De inventarisatie vindt plaats op maat. De ene keer kan 

telefonisch contact met de zwangere voldoende zijn, daar waar bij een andere casus een huisbezoek 

meer op zijn plaats zal zijn. Reeds betrokken hulp/zorgverleners worden met toestemming van de 

zwangere betrokken bij de inventarisatie. TJG Heerenveen zorgt voor een overdracht naar de 

betreffende gemeente. De gemeente waarin de zwangere woont draagt zorg voor de uitvoering en 

waar nodig bijstelling van het plan.  

Afhankelijk van de hulpvraag van de zwangere (en het gezin) wordt er door TJG een advies gegeven, 

verwezen naar het voorliggende veld (zoals JGZ/POH), of wordt de hulpvraag van de zwangere 

aangemeld bij TJG allen met als doel de zelfredzaamheid van de zwangere te vergroten en veiligheid 

te optimaliseren. Verwijzing naar het voorliggende veld blijft ook mogelijk zonder tussenkomst van 

TJG. Bij complexe problematiek neemt het TJG de casusregie (Bijlage V & VI).    

Complexe problematiek 

Bij complexe problematiek organiseert de eerste contactpersoon, in het vrijwillige kader, de 

gezinswerker (TJG) van de zwangere (en haar gezin) een MDO. Hierbij worden minimaal de 

obstetrisch zorgverlener, de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld van VSV MiddenIn en huisarts 

betrokken. De verdere samenstelling MDO is afhankelijk van vastgestelde problematiek en de reeds 

betrokken (zorg) professionals, laagdrempelig zullen de kraamzorg en JGZ betrokken worden. De 

zwangere wordt altijd op de hoogte gesteld en zo mogelijk betrokken bij het MDO. De gezinswerker 

zal met de zwangere en alle betrokken (zorg) professionals komen tot een plan van aanpak, waarin 

onder andere regie, ieders rol en taak en wijze van samenwerking duidelijk belegd zal zijn. Eén gezin, 

één plan. Het plan beschrijft de stappen die genomen moeten worden in de zwangerschap. Vanaf 34 

weken zwangerschap is er een beleidsplan, bevalplan en waar nodig een veiligheidsplan (bij ernstige 

zorgen, onttrekken van zorg) rondom de bevalling, kraambed en de periode daarna. Het plan wordt 

gecommuniceerd naar de diverse betrokken partijen en kraamzorg. Voor alle partijen is de 

casusregiehouder van TJG het aanspreekpunt rondom de hulp en zorgvraag van de zwangere.  

Indien er sprake is van zorg in een gedwongen kader dan voert Veilig Thuis of de gezinsvoogd de 

casusregie. Bij de casus regisseur ligt de taak de betrokken partijen te betrekken en te blijven 

informeren.  

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Dat TJG bij complexe casuïstiek, in het vrijwillig kader, de casusregie neemt ontslaat de individuele 

hulp- en zorgverleners er niet van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de eigen 

beroepsgroep en organisatie te hanteren, en waar geïndiceerd, te melden bij Veilig Thuis.     

 

Scholing en training 

Om invulling te kunnen geven aan het hiervoor gepresenteerde zorgpad, is het noodzakelijk dat alle 

betrokken professionals periodiek worden geïnformeerd over de inhoud van het zorgpad, de werkwijze 

en gemaakte afspraken. 

Daarnaast nemen de leden van het verloskundige samenwerkingsverband en de aanspreekpunten 

vanuit de JGZ, het ziekenhuis en het TJG, gezamenlijk deel aan een training die eens per jaar wordt 

verzorg over verschillende actuele thema’s. 



Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Case finding, shared decision making of oplossingsgericht 

werken. 

Daarnaast zal het zorgpad structureel worden geëvalueerd middels casusbesprekingen en de PCDA-

cyclus om aan te blijven sluiten bij de huidige praktijk en waar nodig verbeteringen door te voeren.  

Verder is het inhoud geven en actueel houden van een gezamenlijk te gebruiken sociale kaart voor de 

participanten in het samenwerkingsverband MiddenIn van groot belang. TJG houdt dit document, met 

input van de leden van VSV MiddenIn, actueel.  

Het ROS zal VSV MiddenIn ondersteunen bij het implementeren van dit zorgpad.  

 

Gebruikte bronnen: 

1) Programma kansrijke start, ministerie ban VWS.  

2) Integraal document coördinerend zorgverlener, VSV MiddenIn, maart 2018.  

3) Zorgstandaard en implementatieplan van de zorgstandaard CPZ 2016/2017 

4) Manifest 1001 kritische dagen  

5) Zorgpad kwetsbare zwangeren Ooststellingwerf 2018 

6) Alpha NL vroegsignaleringslijst verloskundigen en kraam.  

Participerende partners: 

- Gemeente Heerenveen 

- Verloskundig samenwerkingsverband MiddenIn (eerstelijns verloskundigen, Vrouw, moeder en 

kind centrum Tjongerschans, Kraamzorgorganisaties, GGD)  



ZORGPAD VROEGSIGNALERING ZWANGEREN

1e contactpersoon TJG communiceert met verloskundig zorgverlener, kraamzorg en JGZ

Huisbezoek door:
JGZ, TJG of samen

Inventariseren en zo nodig 
organiseren van zorg

Warme overdracht

Inventarisatie en in beeld brengen van hulpvraag, warme overdracht naar eigen gemeente.

A team Jeugd & Gezin van gemeente Heerenveen 0513-617715

Signaal

JGZ-verpleegkundige 
signaleert 

Signaleringslijst SO

Verloskundig 
zorgverlener signaleert

Intake en signaleringslijst

Mogelijk 
multidisciplinair overleg

Uiterlijk in week 34

Door met reguliere zorgGeen signaal Geen signaal

Intaker Kraam 
signaleert

Intake en signaleringslijst

Kraamverzorgende 
signaleert

Signaleringslijst

Intake verloskundige

begin zwangerschap
Intake Kraam Kraamweek Intake JGZOverdracht JGZ



Hoe zijn uw persoonlijke omstandigheden en hoe gaat het straks als de baby er is? 
De komst van een baby verandert uw leven en vraagt veel aanpassing. De verloskundige kan u ondersteunen bij de voorbereidingen of 
verwijzen naar hulp. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de onderstaande vragen te beantwoorden. Uw informatie 
blijft vertrouwelijk. Wij bieden dit al onze cliënten aan.
 
Beantwoord de vragen door het cijfer dat het meest van toepassing is, te omcirkelen. Bijvoorbeeld: omcirkel 5 als u heel blij bent met 
de zwangerschap. Bij de andere vragen kruist u ‘ja’ of ‘nee’ aan of vult u een antwoord in.

Invuldatum

Zwangerschap en moeder worden
1 Toen ik merkte dat ik zwanger was, voelde ik me... helemaal niet blij 1 2 3 4 5 heel blij
2 Op dit moment voel ik mij over de zwangerschap... helemaal niet blij   1 2 3 4 5 heel blij
3 In deze zwangerschap is mijn stemming meestal... somber, ongelukkig 1 2 3 4 5 blij, gelukkig
4a Ik heb vertrouwen in het moederschap straks nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, helemaal
4b Hoe gaat het met de verzorging en opvoeding van uw 

kind(eren)? 
moeilijk, stressvol 1 2 3 4 5 gemakkelijk, ontspannen

niet van toepassing, dit wordt mijn eerste kind
Mijn (huidige) partner
5 Ik heb op dit moment een partner (bij ‘nee’ ga naar vraag 21). nee ja
6 Mijn partner voelt zich over de zwangerschap... helemaal niet blij 1 2 3 4 5 heel blij
7 De relatie met mijn partner is meestal... heel gespannen 1 2 3 4 5 heel ontspannen
8 Hoe verwacht u dat de relatie met uw partner zal zijn als de 

baby er is?
heel gespannen 1 2 3 4 5 heel ontspannen

9 Het oplossen van meningsverschillen en ruzie gaat bij ons... met veel moeite 1 2 3 4 5 zonder moeite
10 Ik ben wel eens bang (geweest) van wat mijn partner doet of 

zegt
ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit

11 Ik ben wel eens door mijn partner geslagen / geduwd / 
gestompt etc.

ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit

12 Ik ben wel eens door mijn partner bedreigd / vernederd /
onderdrukt, etc.

ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit

13 Ik ben wel eens door mijn partner gedwongen tot seks of 
seksuele handelingen

ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit

14 Mijn partner heeft één of meer minderjarige kinderen die 
niet bij hem of haar wonen (geef bij ‘ja’ ook de reden aan)

ja, want: nee

15 Mijn partner gebruikt drugs (bijvoorbeeld wiet, coke, etc.) ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit
16 Mijn partner heeft een drugsprobleem ja nee
17 Mijn partner heeft een alcoholprobleem ja nee
18 Mijn partner heeft psychische problemen (gehad)  ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit
19 Mijn partner is onder behandeling van een psycholoog of 

psychiater (geweest)
ja nee

Steun uit de omgeving
20 Mijn partner helpt straks mee met de verzorging en 

opvoeding van de baby
nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, veel

21 Mijn ouders / (schoon)familie voelen zich met de 
zwangerschap…

helemaal niet blij 1 2 3 4 5 heel blij

22 Ik voel mij gesteund door mijn omgeving in deze 
zwangerschap

nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, veel

23 Straks als de baby er is, kan ik hulp vragen bij vrienden, 
buren, familie

nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, veel

VRAGENLIJST HEEFT U BEHOEFTE AAN STEUN OF HULP?

z.o.z.



Alcohol / drugs
24 Voordat ik zwanger werd, gebruikte ik drugs. ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit
25 Ik gebruik in deze zwangerschap drugs (bijvoorbeeld wiet, 

coke, etc.)
ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit

26 Ik drink in deze zwangerschap alcohol
(bij nee, nooit / 0 glazen ga naar vraag 32)

ja, regelmatig 1 2 3 4 5 nee, nooit
aantal glazen per week:

27 Er zijn momenten dat ik meer drink in een week ja nee
28 Ik vind dat ik moet minderen met drinken ja nee 
29 Ik voel me soms schuldig dat ik drink ja nee
30 Ik raak soms geïrriteerd door mensen die kritiek hebben op 

mijn drinkgedrag
ja nee

31 Ik voel soms de behoefte om ’s ochtends eerst een glas 
alcohol te drinken

ja nee

Achtergrond
32 In mijn jeugd kon ik goed met mijn ouders overweg nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, helemaal
33 Ik voelde me gewenst en veilig bij mijn moeder nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, helemaal
34 Ik voelde me gewenst en veilig bij mijn vader nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, helemaal
35 Ik heb een !jne opvoeding gehad nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, helemaal
36 Mijn ouders bedreigden of sloegen mij in mijn jeugd ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit
37 Ik ben seksueel misbruikt door een van mijn ouders / 

verzorgers / een familielid / bekende
ja nee

38 Ik ben in mijn jeugd onder toezicht gesteld of in pleegzorg 
geplaatst

ja nee

39 Mijn ouders konden, in mijn jeugd, goed met elkaar 
opschieten

nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 ja, helemaal

40 Een van mijn ouders bedreigde of sloeg de ander ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit
Omstandigheden 

41 Heeft u op dit moment zorgen?
(bijvoorbeeld: geldproblemen, schulden, problemen op  
het werk, werkloosheid, woonproblemen, opvoeding en 
ontwikkeling kinderen, ziekte, familie, relatie) 

ja, heel veel 1 2 3 4 5 nee, helemaal niet

namelijk:

42 Hoe was het afgelopen jaar voor u? heel gespannen 1 2 3 4 5 heel ontspannen
43 Zijn er nare en ingrijpende gebeurtenissen in uw leven 

geweest waar u nog last van heeft?

ja, namelijk: nee

44 Ik heb psychische problemen (gehad) ja, vaak 1 2 3 4 5 nee, nooit
45 Ik ben onder behandeling van een psycholoog of psychiater 

(geweest)
ja nee

46 Bij mijn huidige gezin is Veilig Thuis of Jeugdbescherming 
betrokken

ja nee

47 Ik heb één of meer minderjarige kinderen die niet bij mij 
wonen (geef bij ‘ja’ ook de reden aan)

ja, want: nee

48 Is er iets in uw persoonlijke situatie dat u wilt veranderen? 
(dit kunnen grote maar ook kleine dingen zijn) 

ja, namelijk: nee

 

49 Heeft u behoefte aan informatie? ja, namelijk: nee

50 Heeft u behoefte aan steun of hulp? ja, namelijk: nee

Ruimte voor opmerkingen of toelichting op uw antwoorden

VRAGENLIJST HEEF T U BEHOEF TE A AN STEUN OF HULP?
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What are your personal circumstances and how will the baby in!uence your daily life? Having a baby usually means changes in your 
daily life. You may wish to discuss this with your midwife or doctor. She/he may help or support you with these changes. Please answer 
the questions the best way you can. Your answers will remain con"dential. We offer this questionnaire to all our clients. Our aim is to 
help you.

Please answer the questions by circling the most appropriate number on the scale. For example, if you felt very happy with your pregnancy 
at "rst, circle number 5. Other questions require ticking the box with a ‘yes’ or  ‘no’ or require writing an answer in the space provided.

Date

My pregnancy and motherhood
1 At "rst my feelings about this pregnancy were … very unhappy    1 2 3 4 5 very happy
2 Now my feelings about this pregnancy are … very unhappy    1 2 3 4 5 very happy
3 Usually my mood in this pregnancy is … sad, down 1 2 3 4 5 happy, up 
4a I feel con"dent about being / becoming a mother no, not at all     1 2 3 4 5 yes, very much
4b How are you coping with the care of your other children? dif"cult, stressful 1 2 3 4 5 easy, relaxed

not applicable: I am a "rst time mother
My partner
5 I have a partner at the moment (if ‘no’ please go to question 21) no yes
6 About this pregnancy, my partner feels … very unhappy    1 2 3 4 5 very happy
7 In general the relationship with my partner is … very stressful 1 2 3 4 5 very relaxed
8 After the baby, I expect that the relationship with my partner 

will be …
very stressful 1 2 3 4 5 very relaxed

9 We work out arguments … with great dif"culty 1 2 3 4 5 very easily
10 I have felt (or feel) scared because of what my partner says 

or does
yes, very often 1 2 3 4 5 no, never 

11 I have been hit / pushed / slapped by my partner yes, very often 1 2 3 4 5 no, never
12 I have felt threatened / humiliated / oppressed by my partner yes, very often 1 2 3 4 5 no, never
13 I have been forced by my partner to have sex or to perform 

sexual acts
yes, very often 1 2 3 4 5 no, never

14 My partner has one or more underage children who do not 
live with him or her (if ‘yes’ please give the reason)

yes, no
because:

15 My partner uses recreational drugs (e.g. marihuana, coke, etc) yes, very often 1 2 3 4 5 no, never
16 My partner has a drug problem yes no
17 My partner has a drinking problem (alcohol) yes no
18 My partner has (had) mental health problems yes, very often 1 2 3 4 5 no, never
19 My partner sees or has seen a psychiatrist / psychologist yes no
Social support
20 My partner will be involved with the baby no, not at all 1 2 3 4 5 yes, very much 
21 About this pregnancy, my family / in-laws feel(s) … very unhappy    1 2 3 4 5 very happy    
22 I feel supported in this pregnancy no, not at all 1 2 3 4 5 yes, very much
23 Once the baby is born, I can ask for help from my family, 

friends, neighbours
no, not at all 1 2 3 4 5 yes, a lot

QUESTIONNAIRE ARE YOU IN NEED OF HELP OR SUPPORT?

p.t.o.



Alcohol / drugs
24 I used recreational drugs before I became pregnant (e.g. 

marihuana, coke, etc.)
yes, often 1 2 3 4 5 no, never

25 In this pregnancy I use recreational drugs yes, often 1 2 3 4 5 no, never
26 In this pregnancy I drink alcohol

(if never / 0 glasses a week, please go to question 32)
yes, often 1 2 3 4 5 no, never 

number of glasses:                      a week
27 There are times when I drink more during the week yes no
28 I think I need to cut down the amount of alcohol I use yes no
29 Sometimes I feel  guilty about my drinking yes no
30 Sometimes I feel  annoyed by people who criticise my drinking yes no
31 Sometimes I feel I need a drink "rst thing in the morning yes no
Background
32 When I was a child, I got along well with my parent(s) no, not at all    1 2 3 4 5 yes, very much
33 As a child I felt safe and loved by my mother no, not at all     1 2 3 4 5 yes, very much
34 As a child I felt safe and loved by my father no, not at all     1 2 3 4 5 yes, very much
35 I have had a nice upbringing no, not at all 1 2 3 4 5 yes, very much so
36 My parents threatened or hurt me when I was a child yes, very often 1 2 3 4 5 no, not at all
37 As a child I was sexually abused by my parent(s) or a  

family member
yes no

38 As a child, I was in Child Protection or in foster care yes no
39 When I was a child, my parents got along well with each other no, not at all     1 2 3 4 5 yes, very well
40 My parents threatened or hurt each other yes, very often 1 2 3 4 5 no, never 
Current circumstances

41 Are you worried, or are you experiencing any problems at 
the moment? 
(e.g. "nancial problems or debts, housing problems, 
unemployment, problems in your job, illness, marriage or 
relation issues, family problems, worries and problems 
about parenting or the development of children)

yes, a lot 1 2 3 4 5 no, not at all

42 Over the past year, my life has been ….  very stressful 1 2 3 4 5 very relaxed
43 Did you experience any negative life-events that still affect 

you? 

yes no

44 I have (had) psychological problems yes, very often 1 2 3 4 5 no, never
45 I am currently seeing / have seen a psychiatrist / 

psychologist
yes no

46 My (current) family is involved with Child Protection  
(Veilig Thuis or Jeugdbescherming)

yes no

47 I have one or more underage children who do not live with 
me

yes no

48 Is there anything that you would like to change about your 
current personal circumstances (this can be something big, 
but also something small)?  

yes no

 

49 What information, if any, would you like?

50 What help or support, if any, would you like?

Please feel free to elaborate on your answers or to give any further information:

QUESTIONNAIRE ARE YOU IN NEED OF HELP OR SUPPORT?
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Baby 
1. De baby huilt veel of ouders vinden dat de baby veel huilt 

2.  Bij veel huilen, geef dan aan hoeveel uur per dag de baby huilt
❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

                                  gemiddeld …… uur per dag 

3.  Er zijn onverklaarbare blauwe plekken of verwondingen bij de   
baby 

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

Moeder
4.  Moeder lijkt zich ongelukkig te voelen of zich niet goed in haar   

vel te voelen
❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

5.  Moeder laat merken dat ze het niet goed aan kan   
(bijvoorbeeld wat betreft de verantwoordelijkheid of verzorging)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

Contact met de baby
6. Ouder(s) maakt (maken) oogcontact met de baby ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

7. Ouder(s) zegt (zeggen) bemoedigende woorden tegen de baby ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

8. Ouder(s) houdt (houden) de baby graag vast ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

9. Ouder(s) heeft (hebben) een afkeer van de verzorging van de 
baby

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

10. Ouder(s) raakt (raken) van streek van het huilen van de baby ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

11. Ouder(s) lijkt (lijken) van de baby te genieten ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

12. Ouder(s) zegt (zeggen) dat ze teleurgesteld is (zijn) over de baby 
(bijvoorbeeld vanwege geslacht of uiterlijk)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

13. Ouder(s) zegt (zeggen) dat de baby ongewenst was of is ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

Andere (eigen) kinderen 
14. Ouder(s) geeft (geven) aan moeite te hebben met de opvoeding  

van (een van de) andere kinderen
❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

15. De andere kinderen in het gezin zijn doorgaans verzorgd  
(aangekleed, krijgen voldoende eten, ed.)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

16. Ouder(s) heeft (hebben) de gewoonte om de andere kinderen  
alleen te laten zonder begeleiding

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

17. Ouder(s) heeft (hebben) de gewoonte om de andere kinderen  
fysiek te straffen (zoals slaan, opsluiting ed.)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

18. Ouder(s) heeft (hebben) de gewoonte om te schreeuwen tegen  
de andere kinderen

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

Vroegsignalering in de kraamtijd
CHECKLIST

november 2011 

BELANGRIJK
Deze checklist ondersteunt je bij het signaleren van knelpunten, problemen of hulpvragen in het kraamgezin.  
Je kunt ermee nagaan op welk terrein er extra aandacht nodig is en welke ondersteuning wenselijk is om de baby 
en de ouders een goede start te laten maken. De checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de kraamverzorgende 
zelf. Het is een werkdocument en wordt niet opgenomen in het kraamdossier. Het is géén vragenlijst om actief in het 
kraamgezin af te nemen of te laten invullen. De checklist helpt je te concretiseren wat je waarneemt.  
Bedenk dat je “aandacht nodig” kunt aankruisen voor zowel grote als kleine zorgen. Lees vooraf de volledige 
toelichting bij de checklist.



CHECKLIST VROEGSIGNALERING IN DE KRAAMTIJD

19. (Een van) de andere kinderen (trekt) trekken meer naar de  
kraamverzorgende toe dan naar de ouders

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

20. Ouder(s) stelt (stellen) doorgaans grenzen en geven structuur  
aan de kinderen

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

21. Ouder(s) zegt (zeggen) teleurgesteld te zijn over (een van) de  
andere kinderen (bijvoorbeeld vanwege geslacht, uiterlijk,  
gezondheid, gedrag)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ nvt, er zijn geen andere kinderen

Ouders
22. Er is sprake van tienerouders of -moederschap ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

23. Moeder en/of partner hebben psychische of psychiatrische  
problemen of hebben dit in het verleden gehad (gebruik  
medicatie/onder behandeling bij psycholoog of psychiater)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ weet niet

24. Er is sprake van drugsgebruik in het gezin ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ weet niet

25. Er is sprake van (overmatig) alcoholgebruik in het gezin ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ weet niet

Onderlinge relatie ouders
26. De partner geeft steun aan de kraamvrouw (bijvoorbeeld: toont  

belangstelling, helpt bij de verzorging, helpt mee in huishouden)
❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ weet niet 
❏ nvt, er is geen partner 

27. De partner heeft de neiging van slag te raken en boos te  
worden

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ weet niet 
❏ nvt, er is geen partner 

28. Er is sprake van fysiek of verbaal geweld tussen moeder en  
partner

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig 
❏ weet niet 
❏ nvt, er is geen partner 

Woon-/leefsituatie
29.	Er	is	sprake	van	financiële	zorgen/	armoede	in	het	gezin ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

30. Er is sprake van ingrijpende gebeurtenissen (zoals overlijden,  
baanverlies, ziekte)

❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

31. Het gezin krijgt steun van omgeving, familie en vrienden ❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

Contact met zorgverlener
32. De communicatie met de ouders verloopt moeizaam vanwege de 

taal 
❏ geen bijzonderheden        ❏  aandacht nodig

33. Ouders tonen een positieve houding naar de kraamverzorgende ❏ ja ❏ enigszins ❏ nee 

34. Ouders volgen adviezen van de kraamverzorgende op ❏ ja ❏ enigszins ❏ nee 

35. Ik voel me prettig in dit gezin ❏ ja ❏ enigszins ❏ nee  

Besluit (meerdere antwoorden mogelijk)
 
 ❏ er zijn geen bijzonderheden / geen verdere actie nodig ❏ overleg aandachtsfunctionaris kindermishandeling

 ❏ overleg met de verloskundige  ❏ overleg met teamleider / afdelingshoofd
 
 ❏ bespreken aandachtspunten met (een van) de ouders ❏ anders ……………......................

 ❏ overdracht van aandachtspunten naar de JGZ      ➞          ❍ mèt toestemming  ❍ zonder toestemming

Overige opmerkingen / toelichting



Definitie ‘kwetsbare zwangere’ VSV MiddenIn 

De term ‘kwetsbare zwangere’ is een veelomvattende term waar velen een verschillend beeld 

bij hebben. Tijdens de ontwikkeling van de zorgpaden rondom kwetsbare zwangeren werd 

duidelijk dat het essentieel is dat gemeenten, hulp- en zorgverleners dezelfde definitie 

gebruiken. Elkaars taal spreken is een voorwaarde gebleken om tot afgestemde zorg in de 

keten te komen. Landelijk speelde hetzelfde vraagstuk rondom de definitie van een kwetsbare 

zwangere. Geboortezorg Middenin kiest voor de definitie ontwikkeld door Rotterdam en 

Erasmus MC, deze definitie is werkbaar en daarnaast in meerdere verloskundige 

samenwerkingsverbanden aangenomen en aangeboden aan het programma ‘Kansrijke start’ 

wat bijdraagt aan landelijke uniformiteit 1,2.    

De gemeenschappelijke definitie om kwetsbare zwangere vrouwen te kunnen identificeren is bruikbaar 
voor zowel onderzoek, beleid als praktijk. De definitie bestaat uit verschillende gradaties van 
kwetsbaarheid. Waar gesproken wordt over ‘effect op de zwangerschap’ bedoelen we: een effect op 
de gezondheid van de zwangere vrouw, de groei en ontwikkeling van het ongeboren kind en de 
gezondheid van de pasgeborene en de moeder na de bevalling.  

a) Onder een zelfredzame zwangere vrouw verstaan wij: 
Een zwangere vrouw bij wie risicofactoren momenteel geen rol 
spelen en bij wie de beschermende factoren in relatie tot haar 
zelfredzaamheid toereikend zijn om eventuele toekomstige 
risicofactoren op te vangen. Er is op dit moment geen extra 
ondersteuning nodig.  

b) Onder een potentieel kwetsbare zwangere vrouw verstaan 
wij: Een zwangere vrouw bij wie de professional uit het sociale 
of medische domein één of meerdere (psycho)sociale of 
medische risicofactoren gesignaleerd heeft, die de 
zwangerschap negatief kunnen beïnvloeden. Vastgesteld is dat 
de beschermende factoren in relatie tot haar zelfredzaamheid in 
principe toereikend zijn. Om haar zelfredzaamheid te versterken 
en het ontstaan van problemen te voorkomen bespreken en 
beslissen de vrouw en de professional of extra ondersteuning 
nodig of gewenst is.  

c) Onder een kwetsbare zwangere vrouw verstaan wij: 
Een zwangere vrouw bij wie de professional uit het sociale of 
medische domein één of meerdere (psycho)sociale of medische 
risicofactoren gesignaleerd heeft, die de zwangerschap negatief 
kunnen beïnvloeden. Vastgesteld is dat de beschermende 
factoren in relatie tot de zelfredzaamheid van de vrouw 
ontoereikend zijn. De professional en de vrouw bespreken en 
beslissen welke zorg en ondersteuning op maat vanuit één of 
meerdere disciplines nodig en/of gewenst is.  

d) Onder een zeer kwetsbare zwangere vrouw verstaan wij: 

Een kwetsbare zwangere vrouw (zie c) bij wie de professional 
uit het sociale of medische domein één of meerdere urgente 
(psycho)sociale of medische risicofactoren gesignaleerd heeft, 
die de zwangerschap direct negatief kunnen beïnvloeden. De 
professional zorgt in samenspraak met de vrouw voor directe 
toeleiding naar juiste zorg- of hulpverlening. 1 

 
1. Actieprogramma ‘kansrijke start’, ministerie van VWS 
2. Wulffraat et al. September 2019 Definitie kwetsbaarheid – zwangere vrouwen 
3. Lauriks S, Buster M, Wit M de, Weerd S van de, Theunissen V, Schönenberger M, Fassaert T. Handleiding Zelfredzaamheid-Matrix 2013. 

Amsterdam: GGD Amsterdam, 2013. 
4. Movisie. Kerndossier 5: Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De begrippen ontward. Movisie , 2013. 

In de definitie wordt een onderscheid gemaakt tussen 
risico- en beschermende factoren. Hier kunnen een 
scala aan onderwerpen onder geschaard worden uit 
verschillende leefgebieden. Hieronder enkele 
voorbeelden.  
Risicofactoren  
-  Financiële problemen  
-  Vermijden van zorg  
-  Nadelige leefstijl: voeding, beweging,  
rookgedrag, alcoholgebruik  
-  Onvoldoende opvoedingsvaardigheden  
-  (Psycho)sociale problematiek  
-  Fysieke en/of medische problematiek  
-  Licht verstandelijke beperking 
 -...  
Urgente risicofactoren  
- Huiselijk geweld 
- Verslavingsproblematiek 
- Dak- of thuisloos 
- Acute psychiatrische problematiek  
-...  
Beschermende factoren  
- Motivatie 
- Probleemoplossend vermogen 
- Voldoende opvoedvaardigheden - Ondersteunend 
sociaal netwerk - Bereid hulp te aanvaarden 
- Stabiel gezinsklimaat 
-...  
Zelfredzaamheid  
In de definitie wordt de term zelfredzaamheid 
gebruikt om de mate van kwetsbaarheid te duiden. 
Onder zelfredzaamheid verstaan wij:  
Het vermogen van een vrouw om op een algemeen en 
acceptabel niveau te kunnen functioneren in de 
maatschappij. Dit gaat gepaard met zo min mogelijk 
professionele hulp of steun van de overheid. Wanneer 
een optimale deelname aan de samenleving in het 
geding komt, en de vrouw dit niet zelfstandig kan 
oplossen, is zij in staat hulp te organiseren in haar 
omgeving 3,4.  
 



De zwangere vrouw wordt goed geïnformeerd over de keuzes die zij heeft in haar zorgtraject. De 
zorgverlener en de zwangere bespreken samen de mogelijkheden en leggen de gemaakte keuzes vast 
in het geboortezorgplan van de vrouw.  

 

  

 

 

 



 



Stroomschema Zorgpad Vroegsignalering en 
zorgtoeleiding Kwetsbare Zwangeren

(team jeugd en gezin)

Adviesvraag

Aanmelding

Aanmelder
(obstetrisch zorgverlener, 

kraamverzorger, POP poli en huisarts)

Gezinswerker TJG

Signaal

Vraag inventarisatie

Verwijzing voorliggend veld

Triage

Procesregie Jeugd voeren

Accepteren / dossier maken
 en verdelen

Onderzoeken/opstellen integraal 
ondersteuningsplan

A - Team 
Jeugd en Gezin

Versie 1.3

Overdracht naar betreffende 
gemeente

Reguliere uitvraag, plus: 
- BPR / woonplaatsbeginsel
- Uitkomst Alpha nl, lijst kraamzorg 
en JGZ lijst vroegsignalering 
- Vaststelling zwangerschapsduur
- Kwetsbaarheid zwangere 
inschatten

Reguliere triage, plus bij de 
kwetsbare en de zeer kwetsbare 
zwangere:
- een beschrijving van te nemen 
processtappen door 
procesregisseur jeugd

Reguliere werkwijze, met specifieke 
aandacht voor de beschreven 
processtappen in aanmeldformulier:
- MDO beleggen, minimale 
aanwezigen zijn: obstetrisch 
zorgverlener, de aandachts-
functionaris HG van VSV MiddenIn 
en de huisarts
- Uiterlijk in week 34 van de 
zwangerschap moet er een integraal 
ondersteuningsplan en 
bevallingsplan zijn

MDO beleggen / evaluatie 
ondersteuningsplan
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Inleiding 

Voor kinderen zijn de eerste 1001 dagen van een kind, vanaf de conceptie, 

cruciaal voor hun ontwikkeling.  
Het vergt een integrale aanpak om de behoefte van de (aanstaande) ouders en 

het (ongeboren) kind te inventariseren en om, indien geïndiceerd, zorg en hulp  
op maat te kunnen verlenen. 

Middenin heeft daartoe een Zorgpad vroegsignalering en zorgtoeleiding 
kwetsbare zwangeren ontwikkeld.  

Dit zorgpad beschrijft de gemaakte afspraken en lijnen tussen de verschillende 
partners, organisaties en de zuidoost Friese gemeenten, betrokken bij de zorg 

aan ‘kwetsbare’ zwangeren in het gebied van het Verloskundige 
Samenwerkingsverband MiddenIn. 

Eén van de onderdelen daarvan is advisering vanuit - en toeleiding naar het 
eigen gemeentelijke team jeugd en gezin van de gemeente Heerenveen bij 
psychosociale, niet-medische, kwetsbaarheid. Binnen het Zorgpad krijgt het 

Advies en Aanmeldteam (afgekort A-team) Jeugd en Gezin daarin een specifieke 
rol. 

 
Het doel is het bewerkstelligen van een integrale verbinding en gestructureerde 

samenwerking tussen het medische, psychische en sociale domein zodat huidige 
interventies beter op elkaar aansluiten en daarmee een bijdrage leveren aan een 

gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generatie. 
 

 

Vroegsignalering 

Een goede voorbereiding op het ouderschap draagt bij aan een goede start voor 
kinderen. Ongunstige opgroeiomstandigheden en risicofactoren vergroten de kans 

op zowel psychosociale als fysieke gezondheidsproblemen later in het leven, tot in 
de volwassenheid.  

Daarbij hebben kwetsbare zwangeren een verhoogde kans op perinatale 
morbiditeit, mortaliteit, ongunstige opgroeiomstandigheden en 

opvoedproblemen. Belangrijke risicofactoren voor ongunstige 
opgroeiomstandigheden kunnen al voor de geboorte of conceptie aanwezig zijn 
en zijn veelal vroeg in de zwangerschap signaleerbaar. Het tijdig signaleren en 

onderkennen van deze signalen kunnen lijden naar vroegtijdige interventies en 
het verbeteren van opgroeiomstandigheden. 

 
 

Werkwijze A-team in het kader van het zorgpad 

Problematiek wordt gesignaleerd door de obstetrisch zorgverleners, betrokken 

hulpverleners, kraamzorginstelling en/of andere betrokken zorgverleners zoals de 
huisarts. Nadat signalen door de zorgverlener zijn besproken met de zwangere 

neemt de zorgverlener contact op met het A-Team.  
Het A-team volgt haar gebruikelijke werkwijze bij aanmelding aangevuld met 

specifieke aandacht voor: 
 

• Het woonplaatsbeginsel van de zwangere 
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• De uitkomst van de Alpha.nl. Mogelijk ook de uitkomst van de TNO checklist 

vroegsignalering kraamzorg en de uitkomst van de vroegsignaleringslijst 
van de JGZ. 

• Vaststelling van de zwangerschapsduur (in relatie tot inschatting urgentie) 
• Vaststelling mate van kwetsbaarheid 

 
Als vervolgstap zal ingeschat worden of de zorgverlener voldoende verder kan na 

verkregen advies vanuit het A-team, of dat gezamenlijk besloten wordt dat een 
verwijzing richting voorliggend veld voldoende aansluit bij de problematiek. 

 
Is de uitkomst van de brede uitvraag vanuit het A-team dat sprake is van 

meervoudige of complexe problematiek dan verzorgt het A-team een de toeleiding 
naar zorg, middels een aanmelding het eigen Team Jeugd en Gezin ofwel middels 

een warme overdracht1 bij de gemeente waar de zwangere ingeschreven staat. 
Volgens de reguliere werkwijze worden mogelijke probleemgebieden 

geïnventariseerd aan de hand van de CAP-J. De CAP-J helpt om op systematische 
wijze de benodigde informatie te verzamelen en zicht te krijgen op de 
probleemgebieden. 

Indien er signalen worden geuit die wijzen op een onveilige situatie of risico’s 
hierop, wordt hierop doorgevraagd en samen met de jeugdige en het gezin en 

betrokkenen wordt er een veiligheidsinschatting gemaakt. Ter ondersteuning 
hiervan wordt de ARIJ ingevuld. Dit risicotaxatie-instrument ondersteunt bij het 

maken van een inschatting van de veiligheid en risico’s op onveiligheid. Er wordt 
gehandeld conform de meldcode. 

De ernst wordt beoordeeld op basis van een inschatting van: 
- Veiligheidssituatie van jeugdige en gezin 

- Probleembesef / motivatie jeugdige en gezin 
- Draagkracht / draaglast jeugdige en gezin 

Op basis daarvan wordt het type problematiek en de complexiteit aangeduid: 
- Enkelvoudig problematiek (primair kind of primair opvoeding) 

- Meervoudige problematiek 
- Multi problem 

Op basis van aard, ernst en veiligheidssituatie wordt de urgentie bepaald: 
 Regulier  

 Urgent  
 Crisis 

 

Aanvullend zal het A-team in het aanmeldformulier een beschrijving geven van 
benodigd te nemen processtappen door de gezinswerker die de procesregie 

(Jeugd) in het kader van Zorgpad zal voeren. 
 

Specifiek betreft dit de volgende stappen: 
• Het beleggen van een MDO, waarbij minimaal aanwezig zijn de 

verloskundige, kraamverzorgende, de aandachtsfunctionaris HG van VSV 
MiddenIn en de huisarts. 

• Uiterlijk in week 34 van de zwangerschap moet er een integraal 
ondersteuningsplan (waar nodig veiligheidsplan) en bevallingsplan zijn, die 

met alle betrokkenen is gecommuniceerd. 

 
1 Een warme overdracht betekent hier dat het A-team de desbetreffende gemeente informeert over haar 
specifieke rol in het zorgpad en welke afspraken daarmee gemoeid gaan. 
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 In dit plan staat helder beschreven staat dat de procesregisseur Jeugd het 

eerste aanspreekpunt rondom de hulp en zorgvraag van de zwangere is. 
• Het beleggen van een MDO gericht op evaluatie van het integrale 

ondersteuningsplan. 
• Let op! Speciale aandacht voor het moment dat het dossier op naam van 

kwetsbare zwangere overgaat op naam van het kind na geboorte. 
 

 
Tijdens het triage-overleg wordt vervolgens de aard, ernst en urgentie definitief 

vastgesteld, evenals het besluit over het vervolgtraject. Wanneer sprake is van 
een aanmelding in het kader van het Zorgpad zal tijdens de triage extra 

aandacht zijn voor de beschrijving van de te nemen processtappen door de 
procesregisseur Jeugd.  

 
 

Achtergrondinformatie: 
- Document zorgpad kwetsbare zwangeren Heerenveen (MiddenIn) 
- Document, definitie ‘kwetsbare zwangere’ VSV MiddenIn 

 
 

Aanvullende instrumenten: 
- Concept Zorgpad vroegsignalering zwangeren 

- Stroomschema Zorgpad/TJG 
- Sociale kaart (voorliggend veld rondom zwangerschap en geboorte) 

- Vragenlijsten; Alpha.nl, lijst KZ en vroegsignaleringslijst JGZ 
 

 
 

 
 

 


