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Van ‘Een goed begin’, naar ...



… de Preventie  Agenda 



Waarom deze agenda?

o.a. laten zien wat de geboortezorg professionals aan 
preventie doen en van daaruit de verbinding maken 

met Sociaal domein en de zorg voor Jeugd



Impact geboortezorg op 
Kansrijke Start
ü 170.000 gezinnen p/jr komen in aanraking met professionals 

in de geboortezorg
ü Deze gezinnen hebben rondom de geboortezorg veelvuldig 

contact met zorgverleners in de geboortezorg
ü Gezondheid en omstandigheden moeder (ouders) worden in 

kaart gebracht
ü Zwangerschap en geboorte is een life event waarin mensen 

vaak ‘open staan’ voor verbeteren van leefstijl en op de 
persoon toegesneden hulpverlening

ü Een goede start kan latere gezondheidsproblemen bij de 
moeder, het kind en eventuele volgende kinderen voorkomen



Als Samenwerkende 
geboortezorgpartijen: 

1. Is het onze verantwoordelijkheid al onze kennis, netwerk en ervaring 
in te zetten om vermijdbare mortaliteit en morbiditeit van moeders en 
baby’s te voorkomen.

2. Zetten wij ons in om complementair samen te werken in het netwerk 
van gezondheidsbevordering, preventie en zorg in de periode van 
preconceptie tot 6 weken na de geboorte van de baby. Dat betekent  
maximale samenwerking in het netwerk van geboortezorg en het 
uitbreiden van dat netwerk richting het sociaal domein en de zorg voor 
jeugd.

3. Zetten wij ons maximaal in voor het gezamenlijk realiseren van 
randvoorwaarden om onze professionals in het veld samen met het 
sociaal domein en zorg voor jeugd EN met de cliënt succesvol te laten 
zijn in het realiseren van integrale geboortezorg en preventie.



Wat zegt de zorgstandaard over 
preventie?

Beleid voor (kwetsbare) zwangeren in het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 

op 1 november 2015 in zestig VSV’s. (IGJ 2016)



Wat zegt de zorgstandaard?
1. het stimuleren van één samenhangend netwerk 

rond geboortezorg met specifieke aandacht voor 
gezondheidsbevordering en preventie.

2. extra aandacht voor het bereiken van (as) 
zwangere vrouwen met lage 
gezondheidsvaardigheden door een proactieve 
houding van de zorgverlener

3. informatie, communicatie en ‘zorg op maat’ voor 
vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden 

4. alle zorgverleners binnen het VSV hanteren 
uniform informatiemateriaal

5. invoering van het preconceptieconsult.



Acties 2018
• Afronding Advies Expertgroep
• Preventieagenda opgesteld (aangeboden aan minister Bruins)
• PIL geautoriseerd, aangeboden en geïntegreerd in website 

www.strakszwangerworden.nl
• Ontwikkeling Client Journey: Website Penny Preventie 

gelanceerd www.preventiegeboortezorg.nl
• Aansluiting Preventieagenda aan Kansrijke Start
• Taskforce Rookvrije start: o.a werkbezoek stas Blokhuis
• Digitaal Spreekuur: kwetsbare zwangere
• Start Samenwerking Zorg voor Jeugd, NCJ
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http://www.strakszwangerworden.nl/
http://www.preventiegeboortezorg.nl/


Overeenkomst Kansrijke Start 
en Preventieagenda



Acties 2019
• Verbinding Kansrijke start (afhankelijk van VWS):
– Kennisdelen:
• Preventieconferentie
• Penny Preventie (www.preventiegeboortezorg.nl)
• Leerbijeenkomsten (i.s.m. NCJ)

– Kansrijke ontmoetingen
– Makelaarsfunctie

• Samenwerking NCJ
• Ronde Tafel Implementatie PIL
• Aansluiting op Preventieakkoord:

1. Roken
2. Alcohol
3. Overgewicht

http://www.preventiegebortezorg.nl/


Wat hebben jullie nodig?
• Marlies Buurman
• 06 - 34823777



Taskforce Rookvrije Start

Elk jaar overlijden minstens 60 baby’s, omdat de 
moeder tijdens haar zwangerschap heeft gerookt!

Alle Geboortezorgprofessionals vertegenwoordigd



Monitor Stoppen met roken 
begeleiding van (aanstaande) ouders

Vragenlijstonderzoek bij VSV’s op beleidsniveau én op 
uitvoeringsniveau: 

Thema’s:
-Beleidsafspraken op VSV-niveau
-Samenwerking in de geboortezorgketen
-De ontwikkelde zorgpaden
-Gespreksvoering met zwangere vrouwen
-Doorverwijzing, registratie en overdracht

Opbrengst? Rapportage op maat voor VSV’s die de 
vragenlijsten hebben ingevuld.
Deelnemen? Graag een e-mail sturen naar: Marieke van Aerde 
MAerde@trimbos.nl

mailto:MAerde@trimbos.nl


Taskforce Rookvrije start
• E-learing voor alle professionals, wie heeft hem gedaan? 



Doe mee met de monitor!
2 korte vragenlijsten:
1. Over stoppen met roken beleid
2. Voor alle professionals over aanpak in de 

spreekkamer

3. Informatie via…

4. EN word Ambassadeur!

https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/

https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/



