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Kernboodschap voor professional naar klant 
 

Zwanger zijn is een bijzondere ervaring, maar daar kun je als aanstaande ouder ook zorgen over 

hebben. Bijvoorbeeld over geldzaken, relaties, wonen, mentale problemen of hoe je straks voor je 

baby gaat zorgen. Dit kun je delen met een jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ). Vanaf 1 juli komen we in gemeenten in Zuid-Holland Zuid* op huisbezoek bij iedere 

aanstaande ouder die daar behoefte aan heeft. Tijdens zo’n bezoek kun je jouw vragen en zorgen 

delen. De jeugdverpleegkundige luistert naar je, stelt vragen en geeft advies. Wil je zo’n huisbezoek, 

dan kun je je daarvoor aanmelden bij Jong JGZ, de jeugdgezondheidszorgorganisatie in deze regio. Na 

de geboorte van je kind blijf je Jong JGZ bezoeken op het consultatiebureau. 

 
* Tot Zuid-Holland Zuid horen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-

Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.  

 

 

Achtergrondinformatie voor de professional 

 

De eerste 1000 dagen (van preconceptie tot 2 jaar) blijken niet alleen bepalend voor een gezonde 

groei en ontwikkeling in de buik, maar ook voor de kansen op een optimale ontplooiing op latere 

leeftijd. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Daarnaast is het de ultieme 

vorm van preventie en zorgt een goede start voor gezondere inwoners die zich kunnen ontwikkelen 

tot zelfredzame burgers.  

 

Tijdens de zwangerschap kunnen omstandigheden optreden die een negatieve impact hebben op het 

ongeboren kind. Dit kan een goede start in de weg staan. Daarbij heeft de Tweede Kamer de wijziging 

van de Wet Publieke Gezondheid op 22 juni 2021 aangenomen, waarin staat dat alle gemeenten een 

prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan zwangeren en/of hun gezinnen in een 

kwetsbare situatie moeten aanbieden. Dit maakt dat Jong JGZ vanaf 1 juli 2022 een Prenataal 

Huisbezoek aanbiedt aan (potentieel) kwetsbare zwangeren.  

 

Wil je meer weten over het Prenataal Huisbezoek? Neem dan contact op met de beleidsadviseur van 

jouw organisatie. 

 

 

 

 


