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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het vernieuwde 'Convenant ketenzorg kwetsbare zwangeren en jonge ouders, 
opgesteld vanuit het netwerk kwetsbare zwangeren en jonge ouders.  
 
Het netwerk kwetsbare zwangeren is in 2006 ontstaan, nadat de gynaecologe mevrouw 
B. Akerboom en de psychiatrisch verpleegkundige de heer D. Hengst vanwege een multi 
problem situatie rondom een zwangere patiënt, de samenwerking met elkaar en met 
medisch maatschappelijk werk binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben gezocht. 
Dit werd het begin van een steeds intensievere samenwerking tussen deze 3 disciplines 
binnen het ziekenhuis. Echter de zorg rondom deze gezinnen begint in de zwangerschap 
maar gaat ook na de zwangerschap verder. Reden waarom een  samenwerking met 
andere zorgaanbieders buiten het ziekenhuis werd gezocht. Het heeft toen een hele tijd 
geduurd om iedereen die betrokken is bij deze belangrijke groep bij elkaar te krijgen en 
een convenant op te stellen maar uiteindelijk werd het eerste convenant feestelijk 
getekend, in april 2011.  
 
In 2016 ben ik gevraagd om het voorzitterschap van het netwerk over te nemen. Een 
taak die ik met veel enthousiasme op mij heb genomen. De eerste opdracht die ik samen 
met de deelnemende partijen heb opgepakt, was het vernieuwen van het bestaande 
convenant kwetsbare zwangeren. Dat heeft geresulteerd in hernieuwde 
samenwerkingsafspraken met nieuwe ketenpartners erbij, die in 2017 door de 
bestuurders geformaliseerd zijn. 
Onze doelstelling is om de situatie, mogelijkheden en behoeften van de zwangere in 
kaart te brengen en samen met het gezin toe te werken naar de best passende aanpak. 
Deze samenwerkingsafspraken helpen in het aanbieden van een continuüm van 
passende zorg. Deze zorg wordt vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid 
georganiseerd rondom de zwangere en het (aanstaande) gezin. 
 
Sinds 2017 zijn een aantal vernieuwingen en veranderingen geweest. Vanuit het 
ministerie van VWS is het actieprogramma "Kansrijke Start" gelanceerd. 
Dit programma is door de gemeenten Zuid-Holland Zuid omarmt en laat zien dat er een 
nog groter en breder urgentiebesef is ontstaan om de zorg voor de kwetsbare 
zwangeren/gezinnen ketenbreed te organiseren. 
Hierdoor ontstond de noodzaak om dit convenenant wederom te vernieuwen met nieuwe 
ketenpartners en geactualiseerde samenwerkingsafspraken. 
 
Door de verbinding en samenwerking tussen partijen uit de geboortezorg, het sociaal- en 
medisch domein uit het netwerk Kwetsbare Zwangeren en Jonge Ouders, doen we er 
alles aan dat kinderen een gezonde, veilige en kansrijke start krijgen. 
 
Ik ben er trots op dat ik, als voorzitter, mijn steentje hieraan kan bijdragen. 
  
 
Eline Kortman 
Voorzitter netwerk kwetsbare zwangeren en jonge ouders Dordrecht en omstreken 
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1. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 
 
1.1. Inleiding 
In het rapport ‘Een goed begin’, dat eind 2009 is aangeboden aan de minister van VWS, 
werd al  beschreven dat de zorg voor zwangeren en jonge ouders zowel in kwaliteit als 
kwantiteit verbeterd moet worden. Aanleiding voor dit advies was de berichtgeving dat 
de (peri)natale sterfte in Nederland relatief hoog is vergeleken met omringende landen. 
De problematiek zoals beschreven in het rapport was vergelijkbaar met de situatie zoals 
deze ervaren werd door zorgverleners in Dordrecht en omstreken. Er was geen 
gezamenlijk referentiekader in de zorg voor kwetsbare zwangeren en jonge ouders. De 
betrokken zorgaanbieders verleenden zorg aan deze doelgroep in veelal parallelle 
trajecten, waarbij sprake was van onvoldoende bewustzijn van de mogelijkheden in de 
samenwerking tussen verschillende instanties. Dit bleek uit de verschillende 
perspectieven op hoe de zorg ingestoken moet worden en met welke snelheid, de 
letterlijke en figuurlijke bereikbaarheid en bereidheid tot samenwerking en de 
onduidelijkheid over het zorgverleningsaanbod van de betrokken organisaties. 
 
De in het rapport genoemde adviezen ter verbetering van de zorgverlening zijn 
grotendeels gevolgd bij de ontwikkelingen die zorgaanbieders in Dordrecht en omstreken 
sinds begin 2008 hebben doorlopen om te komen tot samenwerkingsafspraken rondom 
zwangeren en jonge ouders in kwetsbare situaties. In de jaren die volgden werden vele 
verbeteringen doorgevoerd in deze regio. Stappen werden gezet in het verbeteren van 
de samenwerking tussen zorgprofessionals tijdens de directe zorg voor de zwangere, het 
uitbreiden van ondersteuningsaanbod op maat en het opvolgen van domeinoversijgende 
samenwerking vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma 
werd opgericht in 2018 en ondersteunt precies de koers die in deze regio al in 2008 was 
ingezet. Het Kansrijke Start traject en het bijbehorende thema ‘de eerste 1000 dagen 
van een kind’ geven de regio handvatten voor de gezamenlijke domeinoverstijgende 
inzet voor betere zorg aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare situaties.  
 
Dit convenant beschrijft de zorg voor kwetsbare zwangeren die begeleidt worden door de 
geboortezorg partners behorende bij Verloskundig Samenwerkingsverband VSV 
Dordrecht e.o.1 Wanneer wij spreken over een kwetsbare zwangere, bedoelen wij een 
zwangere in een (potentieel) kwetsbare situatie. Uitgangspunt zijn de zwangeren en 
jonge ouders zelf. Het doel is hen de juiste ondersteuning te bieden daar waar nodig in 
de zwangerschap en de 1e 1000 levensdagen van het kind. Om dit te bereiken is het 
noodzakelijk in gesprek te gaan met de zwangere en haar partner om van hen te horen 
welke problemen zij ervaren, welke behoefte zij hebben en welke instanties er reeds 
betrokken zijn. Verder is het niet alleen van belang dat er goede 
samenwerkingsafspraken bestaan tussen verloskundige, gynaecoloog, kraamzorg en 
jeugdgezondheidszorg, maar ook met hulpverlening zoals (medisch) maatschappelijk 
werk, psychiatrie, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking, sociale wijkteams en alle andere hulpverleners die ouders en kind en deze 
periode ondersteunen.  
Zwangeren in kwetsbare situaties zijn vaak al bekend bij hulpverleners uit genoemd 
hulpverleningscircuit. Van belang is dan om tijdens de zwangerschap te inventariseren 
en te zorgen dat de hulpverlening op elkaar en op de komst van een kind wordt 
afgestemd. Hiervoor is het afspreken van een casemanager van belang. Ook zien we dat 
in toenemende mate instanties zoals Jong JGZ, Sociale Wijkteams en Veilig Thuis al 
tijdens de zwangerschap betrokken zijn om samen met de aanstaande ouders al tijdens 
de zwangerschap een gezonde en veilige omgeving te creëren, zodat het kind geboren 
wordt in een omgeving waarin het ook gezond en veilig kan opgroeien. 
 
  

1 VSV Dordrecht e.o. geeft medische en psychosociale zorg aan zwangeren en (aanstaande) gezinnen in de 
gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, 
Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht.  
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Om de zorg voor zwangeren en jonge ouders in kwetsbare situaties zo goed mogelijk te 
organiseren is afstemming in taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken 
partijen in de zorg in Dordrecht en omstreken beschreven. Dit is beschreven in het 
zorgpad ‘psychosociale zorg kwetsbare zwangeren verloskundig samenwerkingsverband 
Dordrecht en omstreken’ dat voor de eerste herziene versie van dit convenant in 2017 
ontwikkeld is in samenwerking met het Regionaal Consortium Zwangerschap en 
Geboorte Zuidwest Nederland. Dit zorgpad dient nu, in 2022, nog steeds als 
uitgangspositie, waarbij de huidige ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de 1e lijn 
om een uitbreiding van het zorgpad vragen. In Bijlage 1 is dit uitgewerkt en aangepast 
op de huidige regionale en landelijke ontwikkelingen.   
 
1.2. Samen verantwoordelijk 
Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg 
rond zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken over kwaliteit, 
registratie, verantwoording en transparantie (Uit: ‘Een goed begin’, Stuurgroep 
Zwangerschap en Geboorte, december 2009). De betrokken organisaties die dit 
samenwerkingsverband ondertekenen zetten zich dan ook in voor de best leverbare zorg 
aan deze kwetsbare doelgroep. 
 
De uitgangspunten voor deze gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen dit 
samenwerkingsverband sluiten aan bij de adviezen van de Stuurgroep Zwangerschap en 
Geboorte uit 2009: 

• Juiste zorg op de juiste plek: kwetsbare zwangeren en jonge ouders met een laag 
risico worden niet onnodig in de tweede lijn behandeld maar blijven in de eerste 
lijn. 

• Iedere zwangere heeft een verloskundig hoofdbehandelaar (verloskundige of 
gynaecoloog). In geval van psychiatrische of psychosociale poblematiek wordt 
daarnaast een casemanager aangesteld i.o.m de zwangere en de betrokken 
zorgverleners. Soms is dat dezelfde persoon als de verloskundig 
hoofdbehandelaar, in andere gevallen is dit een aparte casemanager. Deze 
casemanager is gedurende de looptijd van dit traject verantwoordelijk voor het 
proces en voert de coördinatie over de psychosociale of psychiatrische 
hulpverlening van de zwangere. Daarnaast is de casemanager ook 
verantwoordelijk voor een goede overdracht naar een eventuele volgende 
casemanager mocht er na beëndiging van zijn/haar traject een vervolg nodig zijn.      

• Voor iedere kwetsbare zwangere wordt een zorgplan opgesteld waarin specifieke 
doelen en verantwoordelijkheden worden benoemd. 

• In het Zorgpad in Bijlage 1 wordt de werkwijze binnen de samenwerking rond 
kwetsbare zwangeren modelmatig beschreven. Iedere stap is hieronder tekstueel 
verder uitgewerkt. Per stap wordt beschreven: 

o Het doel van de stap: wat willen we op dit moment samen met de 
zwangere en haar partner bereiken? 

o De verantwoordelijke discipline, 
o Het gebied waarover de discipline verantwoordelijk is (welke actie/ 

doelstelling moet hij behalen), 
o Hoe de overdracht van de patiënt en diens gegevens geborgd is. 

• Iedere organisatie die zich conformeert aan de afspraken in dit convenant Heeft 
een contactpersoon ‘kwetsbare zwangerschap’. Deze staat vermeld in de 
betreffende sociale kaart in de bijlage. Deze contactpersoon is vanuit de 
organisatie het aanspreekpunt voor interne en externe zorgprofessionals en 
hulpverleners die overzicht en inzicht heeft over de mogelijkheden van de 
organisatie bij een specifieke hulpvraag over zwangeren in kwetsbare situaties. 

• De netwerkafspraken die in dit samenwerkingsprotocol staan beschreven, 
betreffen naast de zwangere ook de partner en/of andere kinderen in het gezin.  
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1.3. Doel van de samenwerkingsafspraken 
Onze doelstelling is om de situatie, mogelijkheden, en behoeften van de zwangere in 
kaart te brengen en samen met het gezin naar de best passende aanpak te komen. Deze 
samenwerkingsafspraken helpen in het aanbieden van een continuüm van passende zorg 
vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de zorg georganiseerd 
rondom de zwangere en het (aanstaande) gezin.  
 
Concreet moet dit de volgende resultaten opleveren: 
 
1. Vroegsignalering van te verwachten en bestaande problemen rond kwetsbare 

zwangeren / jonge ouders, als deze kunnen leiden tot problemen in de opvoeding/ 
begeleiding van hun (toekomstige) kinderen. 

2. Een stevige en veilige start voor het kind. Vroeger en effectiever starten kan vroege 
schade bij het (ongeboren) kind voorkomen of verminderen.  

3. Eenduidige werkwijze in het zorg- en ondersteuningstraject. 
4. Afstemmen van taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken instanties in de 

zorg voor kwetsbare zwangeren (psychiatrisch/ psychosociaal en of middelen 
gebruik). 

5. Systeem voor scholing en consultatie. 
 
In dit document volgen we de huidige visie van het actieprogramma Kansrijke start, 
waardoor de samenwerkingsafspraken gelden voor de 1e 1000 dagen van een kind, dit 
wil zeggen voor de periode van -9 maanden tot 2 jaar, of tot de situatie voor gezin en 
kind niet meer zorgwekkend is. Er vindt geen overdrachtsmoment plaats rond tweejarige 
leeftijd: vanuit een levensloopbenadering blijft ook de zorg voor kind en gezin na deze 
periode een ketenaanpak behoeven. Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen 
medisch, sociaal-medisch en sociaal domein en kent een afgebakende periode. Een 
vervolg in domeinoverstijgend werken in gezamenlijkheid met de partners uit sociaal 
medisch domein (Jong JGZ), sociaal domein (sociale wijkteams etc.) en onderwijs (VVE, 
Kinderopvang, Buitenschoolse Opvang etc.) wordt bekrachtigd in samenwerkings-
afspraken die elders zijn vastgelegd.  
 
Dit document kan worden beschouwd als een groeidocument dat hulpverleners een 
handvat kan bieden in de zorgverlening aan deze kwetsbare doelgroep. De in dit 
document opgenomen afspraken worden op structurele basis met alle betrokkenen 
getoetst aan de praktijk en, indien praktisch en/ of juridisch wenselijk, aangepast, zoals 
dit reeds eerder gedaan is en waardoor dit inmiddels een derde versie van het convenant 
betreft. Bijlagen kunnen zonder herziening van de hoofdtekst worden aangepast met 
akkoord en medeweten van de betrokken partijen.  
 
1.4. Doelgroep 
De grootste groep zwangeren in (potentieel) kwetsbare situaties start de 
zwangerschapsbegeleiding in de eerste lijn, waarbij er mogelijke kwetsbaarheid wordt 
gesignaleerd rond psychiatrische, psychosociale of gecombineerde problematiek, 
middelengebruik of een verstandelijke beperking. Een deel van de zwangeren wordt op 
basis van medische of psychische of psychosociale indicatie door de gynaecoloog gezien. 
Afhankelijk van de ernst en soort van de problemen kan deze groep ook gezamenlijk in 
de eerste en tweede lijn worden begeleid. Een aanvullend zorgpad voor zwangeren in 
(potentieel) kwetsbare situaties start op het moment dat (een vorm van) bovenstaande 
problematiek wordt gesignaleerd. 
 
Opvallend in de zorgverlening aan zwangeren in kwetsbare situaties is dat dit met 
regelmaat pas ver in de zwangerschap als kwetsbaar herkend wordt en bekend worden 
bij de zorgverlener. Duidelijk is dat betere (vroeg)signalering door middel van een 
gevalideerde vragenlijst, zoals de Mind2Care leidt tot een stijgend aantal patiënten 
waarbij extra begeleiding nodig blijkt. Op dit moment worden in het kwetsbare 



 

 
 

6 

zwangeren traject binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis ca.190 patiënten per jaar 
begeleid. Een ander deel van de doelgroep (enkelvoudige problematiek met goed 
geregelde zorg) wordt via de eerste lijn begeleid. Met de komst van het prenataal 
huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg streven we ernaar bij aanstaande gezinnen in 
een door de zorgverlener en/of ouders zelf ingeschatte kwetsbare situatie passende 
ondersteuning te bieden. Dit doen we door zo vroeg mogelijk, in de thuistuatie, de 
ondersteuningsbehoefte te toetsen en op te volgen. Daarbij creëren we door een 
vervroegde start van een gezin bij de jeugdgezondheidszorg een verlengd continuüm 
aan zorg door een organisatie die kind en gezin doorheen alle ontwikkelingsfasen naar 
volwassenheid ondersteunt.   
 
1.5. Ontwikkeltraject 
De zorg voor zwangeren en jonge ouders in kwetsbare situaties is, mede door verschillen 
in achterliggende problematiek, verdeeld onder diverse organisaties in eerste en tweede 
lijn. Geprobeerd is om zoveel mogelijk organisaties bij de samenwerkingsafspraken te 
betrekken. Het palet aan betrokken organisaties is nog niet volledig maar wel voor een 
heel groot deel gedekt, zodanig dat er voor het totale zorgpad van een patiënt afspraken 
gemaakt zijn voor de afstemming en overdracht van zorg. 
 
De betrokken organisaties dienen een groot deel van het verzorgingsgebied van de 
geboortezorgprofessionals van VSV Dordrecht e.o. Dit maakt dat de gemeente Dordrecht 
weliswaar de grootste, maar niet de enige gemeente is die betrokken is bij het opstellen 
van dit convenant. De betrokken gemeenten en organisaties hebben vanuit het oogpunt 
van zwangeren en jonge ouders in kwetsbare sitiuaties beschreven wanneer hun 
zorgverlening passend is in de zorg voor de (aanstaande) moeder en haar kind (zie ook 
Bijlage 2: sociale kaart). Ook is beschreven hoe de overdracht en het casemanagement 
worden vormgegeven (zie Bijlage 1: het zorgpad ‘psychosociale zorg kwetsbare 
zwangeren VSV Dordrecht e.o.’).  
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2. DEFINITIE KWETSBAARHEID 
 
Voor dit convenant gebruiken we de hieronder door het EMC beschreven definitie van 
kwetsbaarheid en de daarbij behorende bijlage2. De definitie bestaat uit verschillende 
gradaties van kwetsbaarheid bij zwangeren, dit trekken wij in dit convenant breder naar 
kwetsbare situaties bij het (aanstaande) gezin. Waar gesproken wordt over ‘effect op de 
zwangerschap’ bedoelen wij daarom: een effect op de gezondheid van de zwangere, de 
groei en ontwikkeling van het ongeboren kind en de gezondheid van de pasgeborene en 
de moeder na de bevalling.  
 

 
 2 Erasmus MC & Gemeente Rotterdam (2019). Definitie kwetsbaarheid – zwangere vrouwen. 

https://www.dvprijnmond.nl/wp-content/uploads/2019/10/003-2019-09-02-Definitie-Kwetsbaarheid_def.pdf 
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Voor de opvolging krijgt iedere zwangere in een (potentieel) kwetsbare situatie een 
zorplan op maat, met als uitgangspunt de behoefte van de zwangere zelf, zolang de 
veiligheid van de situatie dat toestaat. Globaal is hierbij onderscheid te maken tussen: 
a. Zelfredzame zwangere vrouw: geen ondersteuning nodig 
b. Potentieel kwetsbare zwangere vrouw: hiervoor kan het prenataal huisbezoek van de 

jeugdgezondheidszorg worden ingezet. Indien je de juist passende 
hulpverleningsorganisatie kunt inzetten dan direct naar het eerstelijns hulptraject. 
Dit kan zowel vanuit een eerste lijnsverloskundigenpraktijk als vanuit het ASz. 

c. Kwetsbare zwangere vrouw: hiervoor kan het prenataal huisbezoek van de 
jeugdgezondheidszorg worden ingezet. Indien je de juist passende 
hulpverleningsorganisatie kunt inzetten dan direct naar het eerstelijns hulptraject. 
Lukt het niet om de zorg in de eerste lijn te coördineren, is het raadzaam de 
zwangere aan te melden bij het Kwetsbare Zwangere Traject, waarbij medisch 
maatschappelijk werk en/of psychiatrie de vrouw zal begeleiden. 

d. Zeer kwetsbare zwangere vrouw: met Psychiatrische problematiek, complexe 
Psychosociale problematiek, verslaving (Middelengebruik) (PPM) en gecombineerde/ 
multiproblem problematiek (inclusief mishandelingsproblematiek), behoeven 
opvolging in de 2e lijn. Het is nodig deze zwangere bij het kwetsbare zwangere 
traject aan te melden, waarbij medisch maatschappelijk werk en/of de psychiatier 
en/of kinderarts betrokken is. 

 
Bij de Kwetsbare zwangere vallend onder c en d wordt samengewerkt met (meerdere) 
partijen uit de keten, waarbij overleg essentieel is. Iedere partij verstrekt hierbij 
informatie binnen het voor de organisatie geldende wettelijke kader.   
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Bijlage 1.1. Stroomschema Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren 
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Bijlage 1.2.  Stappenplan Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren 
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Bijlage 2. SOCIALE KAART 
Netwerk kwetsbare zwangeren en jonge ouders Dordrecht en omstreken 
 
2.1 ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS GYNAECOLOGIE / VERLOSKUNDE 

Het ASz en de maatschap gynaecologie maken deel uit van VSV Dordrecht e.o. 
 
Organisatie: 
 
Contactgegevens en 
persoon  

Albert Schweitzer ziekenhuis: gynaecologie/verloskunde 
 
Bettina Akerboom, 078-6523321, gynaecoloog, lid van de 
Kansrijke Start coalitie Dordrecht (Regiegroep) 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Beoordeling, begeleiding en organisatie van de ketenzorg 
voor de kwetsbare zwangere tijdens de zwangerschap  
 

Extra's Contactpersoon ‘KWZW’ voor de verloskundige zorg van het 
Albert Schweitzer ziekenhuis. Telefonisch overleg bij vragen 
over kwetsbare zwangeren. 
 
Deelnemer aan het MDO van het Kwetsbare Zwangeren 
Traject, dat gaat over casuistiekbespreking van casus 
waarin multidisciplinair overlegd moet worden over de te 
nemen acties voor de juiste begeleiding van de zwangere en 
haar gezin. Deelenemers aan het MDO zijn: gynaecoloog, 
medisch maatschappelijk werk, kinderarts, psychiater, 
verpleegkundig specialist psychiatrie, 2e lijns verloskundige, 
O&G verpleegkunidige, maatschappelijk werkster of 
vertrouwensarts van Veilig Thuis. 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:     Bettina Akerboom 
Tel:         078-6523321 
Email:      b.akerboom@asz.nl 
Functie:   Gynaecoloog 
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2.2 ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Albert Schweitzer ziekenhuis:  
Medisch maatschappelijk werk 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Gesprekken met kwetsbare zwangeren met psychosociale 
problematiek, hun partners en het netwerk.  
Hulpverlening regelen en/of contact leggen met al 
bestaande hulpverlening. 
Inschatting maken van de veiligheid van ouders en het 
ongeboren kind. 
Een plan maken met alle betrokken partijen, zodat de 
bevalling zo goed mogelijk kan verlopen. 
In geval van een uithuisplaatsing wordt naast het volgen 
van het protocol een plan gemaakt, waarin de afspraken 
staan voor na de bevalling. 
Bij te verwachten onveilige situaties het maken van een 
veiligheidsplan voor rond een bevalling. 
  

Extra's Geboorteplan maken, aanwezig MDO KWZW  
  

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Marion van Helden  
Tel:        078-6523638 
Email:    m.van.helden@asz.nl 
Functie:  maatschappelijk werk 
   
Naam:    Patricia Claassen 
Tel:        078-6523638 
Email:    p.claassen@asz.nl  
Functie:  maatschappelijk werk 
  
Naam     Mandy Pronk 
Tel:        078-6523054 
Email:    m.duine@asz.nl 
Functie:  maatschappelijk werk 
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2.3 ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS AFDELING PSYCHIATRIE 
 
Organisatie: 
 
Contactgegevens en 
persoon  

Albert Schweitzer ziekenhuis:  
Afdeling Psychiatrie 
Albert Schweitzerplaats 25  
3318AT Dordrecht  
078 6541719  
 

 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Behandelen van alle kwetsbare zwangeren met 
psychiatrische problematiek.  
Diagnostiek en behandeling van psychiatrische 
problematiek tijdens de zwangerschap en na de bevalling. 
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden; 
Poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling en/of 
klinische behandeling.  
Ook pre-conceptueel advies bij psychiatrische 
problematiek en psychofarmacagebruik is mogelijk.  
Beleidsmatig en z.n. faciliterend KWZW volgen  
 

 

Extra's Contra-indicatie verslaving als primaire problematiek en 
verstandelijke beperking als primaire problematiek. 
Deelname aan het MDO Kwetsbare Zwangeren  
   

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Cindey Sijlbing 
Tel:       078-6541719 
Email:    c.v.sijlbing@asz.nl 
Functie: Psychiater 
 
Naam:   Annemieke de Pender 
Tel:       078-6541719 
Email:   A.M.G.de Pender@asz.nl 
Functie: Psychiater 
 
Naam:   Liza van Dorp 
Tel:       078-6542852 
Email:   e.g.verdaas@asz.nl 
Functie: Psychiatrisch verpleegkundige 
 
Naam:   Nelly van Os-de Jong 
Tel.:      078-6542322 
Email:    n.m.e.dejong@asz.nl 
Functie: Verpleegkundig specialist psychiatrie 
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2.4 ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS M.B.T. KINDERMISHANDELING EN  
HUISELIJK GEWELD 

 
Organisatie: 
 
 
Contactgegevens en 
persoon  

Albert Schweitzer Ziekenhuis  
m.b.t. kindermishandeling en huiselijk geweld  
  
Margo Reniers 
Coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling 
m.reniers@asz.nl 
078-6541600   06-30421952 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Ondersteuning bij casuïstiek waarbij het gaat om veiligheid 
en bedreigde ontwikkeling van ongeborenen.  
Coördineren en ondersteunen van Veilig Thuis meldingen. 
Coördineren uitplaatsingen vanuit ASz. 
Vormgeven van beleid rondom kwetsbare zwangeren. 
Medisch onderzoek pasgeborene door kinderarts en 
verantwoordelijk tijdens opname in ASz 
 

Extra's Ziekenhuis breed, verantwoordelijk voor kindermishandeling 
en huiselijk geweld.  
Korte lijntjes met Veilig Thuis en met Jeugdbescherming. 
Kinderarts met aandachtsgebied kindermishandeling. 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Margo Reniers 
Tel:       078-6541600   06-30421952 
Email:   m.reniers@asz.nl 
Functie: Coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling 
  
Naam:    Onno Graafland 
Tel:        078-6542620 
Email:    o.m.graafland@asz.nl 
Functie:  Kinderarts 
 
Naam:    Elly Smit 
Tel:        078-6542480 
Email:    e.a.kleinlugtenbeld@asz.nl 
Functie:  neonatoloog, deelmemer MDO KWZW ASz 
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2.5 ANTES ZORG BV 
 

  

Organisatie: 
 
Contactgegevens en 
persoon 
 

Antes Zorg BV 
 
Suzanne Laurens, manager Zorg / psychiater divisie 
Ambulant Volwassenen / Antes   

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Behandeling bij dubbele diagnoses  
(verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek) 
zowel in de FACT-teams als op de polikliniek aan de 
Kuipershaven. 
 
Team Zwangeren Dordrecht 
Zwanger en verslaafd 
 

Extra's Er is een zogenaamde Satelliet van de afdeling ‘Zwanger en 
Verslaafd Rotterdam’ in Dordrecht voor de regio 
Drechtsteden. 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:     Suzanne Laurens  
Tel:         06-12389238 
Email:      S.Laurens@anteszorg.nl 
Functie:   manager Zorg / psychiater divisie Ambulant 
               Volwassenen / Antes   
 
Naam:      Claudia Stage 
Tel:          06-83664125  
Email:       c.stage@anteszorg.nl 
Functie:    Psychiater vanuit ambulant team 
 
               Team Zwangeren Dordrecht 
               Beverwijckstraat 251,3311 GB, Dordrecht 
Email:      zwangeren.dordrecht@antesgroep.nl 
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2.6 ASVZ  
 
Organisatie: 
  
  
Contactgegevens en 
persoon  

ASVZ  
www.asvz.nl / 088 9931295 
  
Reina Bakker                          Floor Raemakers 
Middeldiepstraat 56                 Postbus 121 
3361 VT Sliedrecht                  3360 AC Sliedrecht 
tel. 06-30262392                    Tel. 06 20658452 
  

Wat doen wij voor 
KWZW?  

ASVZ biedt ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.  
Diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek 
tijdens de zwangerschap en na de bevalling is mogelijk 
wanneer er sprake is of een vermoeden van een 
verstandelijke beperking bij de moeder. 
  
Behandeling kan poliklinisch plaatsvinden. 
  
ASVZ biedt Ondersteuning in de thuissituatie middels 
(intensieve) pedagogische gezinsbehandeling en/of 
ambulante begeleiding. 
Daarnaast heeft ASVZ verschillende ouder-kind 24-uurs 
woonvoorzieningen waar ouder(s) met een kind kunnen 
wonen en zij begeleiding krijgen bij de opvoeding. 
  
Er zijn bij ASVZ diverse zorgproducten die ondersteuning 
kunnen bieden aan ouder(s) zoals logeren, weekendopvang, 
BSO (mits het kind een verstandelijke beperking heeft).  
Voor moeders zijn er netwerkgroepen (vrouwengroepen) 
waar bepaalde onderwerpen worden besproken.  
  
  

Extra's Telefonisch overleg omtrent casuïstiek is altijd mogelijk 
Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Anky Kersten                               
Tel:       06-22547448                                
Email:   akersten@asvz.nl                        
Functie: Teamleider  
  
Voor overleg met een teamleider Ondersteuning Thuis: 
078-6199122 
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2.7 BABYTHUISZORG 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Babythuiszorg via Kraamzorg de Waarden 
Corien Smits 
Functie: Coördinator babythuiszorg 
Tel: 06-53515153 
Email:  c.smits@kraamzorg.org  
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Babythuiszorg biedt gezinsondersteuning voor gezinnen met 
een kindje tot 1 jaar die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Het 
is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale 
domein die aanvullend werkt op kraamzorg en 
jeugdgezondheidszorg. Babythuiszorg biedt laagdrempelige 
en vroegtijdige ondersteuning aan ouders met hele jonge 
kinderen met als doel vergroten zelfredzaamheid en 
daarmee bieden van een kansrijke start.  
 
4 pijlers van Babythuiszorg;  
• vullen aan, als ouders het (tijdelijk)niet zelf kunnen 
• ondersteunen, om de eigen kracht van ouders te helpen 

ontwikkelen 
• overbruggen, als de benodigde zorg nog niet 

beschikbaar is  
• maken verbinding met ketenpartners uit het medisch- 

en sociaaldomein 
 
Financiering; vanuit maatwerkbudgetten gemeenten, 
Wmo/jeugdwet of voorliggende voorziening  
   

Extra's Verwijzers kunnen aanmelden via www.babythuiszorg.nl via 
het digitale aanmeldformulier 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Ria de Boer (tijdelijk) 
Tel:       0644115194 (tijdelijk) 
Email:    oteamcoach@kraamzorg.org (tijdelijk) 
Functie: waarnemend Teamcoach en Aandachtsfunctionaris 
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2.8 DIENST GEZONDHEID & JEUGD  
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

GGD ZHZ 
Megin Sacré m.sacre@ggdzhz.nl 
Mariska van Leeuwen md.van.leeuwen@ggdzhz.nl  
Klazien Scheltens k.scheltens@ggdzhz.nl 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Als GGD zijn we uitvoerder en adviseur op het gebied van 
publieke gezondheid. 
Vanuit twee afdelingen nemen wij deel aan het netwerk, 
zowel vanuit het Centrum Seksuele Gezondheid als de 
afdeling gezondheidsbevordering. 
 
Centrum Seksuele Gezondheid 
 
Keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap 
Verpleegkundigen van de GGD zijn geschoold door het FIOM 
om keuzehulpbegeleiding te bieden bij een onbedoelde 
zwangerschap. Zij zijn geregistreerd in het beroepsregister 
keuzehulpbegeleiding en kunnen lichte tot complexe 
keuzehulp bieden, zowel online als face-to-face. Aanmelden 
en informatie opvragen kan via keuzehulp@ggdzhz.nl. 
 
Nu Niet Zwanger (onderdeel van Kansrijke Start) 
Het doel van het landelijke preventieve programma Nu Niet 
Zwanger is 'Mensen in kwetsbare omstandigheden 
ondersteunen om een bewuste keuze te maken over de 
kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.' 
De GGD schoolt professionals in het sociaal domein om 
gesprekken te voeren over de kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie met hun eigen cliënten én voert ook zelf deze 
gesprekken met cliënten die naar de GGD worden 
doorverwezen (vanuit het medisch domein). Actieve 
begeleiding wordt geboden waarbij inzet van het medisch 
domein voor plaatsing/realisatie van anticonceptie, 
financiële vergoeding van anticonceptie en huisbezoeken 
aan de cliënt aan de orde zijn. Het maken van een keuze 
over de kinderwens is vrijwillig en gebeurt zonder dwang of 
drang.  
In de regio Zuid Holland Zuid zijn de gemeenten Dordrecht 
en Zwijndrecht aangehaakt. Voor informatie of aanmelden 
van een cliënt: nunietzwanger@ggdzhz.nl  
 
Voorlichting 
Vanuit het CSG kunnen we voorlichtingen geven aan 
jongeren over seksualiteit, kinderwens en anticonceptie. 
Ook kunnen we voorlichting geven over seksueel geweld of 
grensoverschrijding. 
 
Soa&seksualiteit 
Voor vragen over seksualiteit en screening op soa kunnen 
cliënten tot 25 jaar of cliënten van bepaalde doelgroepen 
gratis bij de GGD terecht. 
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Wij nemen deel aan de vergaderingen en kijken of we 
partijen met elkaar in verbinding kunnen brengen of zaken 
kunnen overbrengen naar lokale netwerken. 
 

Extra's  
Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Megin Sacré                
Tel:        078- 770 3496                 
Email:    m.sacre@ggdzhz.nl       
Functie:  Inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger & 
              keuzehulpbegeleider 
 
Naam:    Mariska van Leeuwen 
Tel:        078- 770 3490 
Email:    md.van.leeuwen@ggdzhz.nl 
Functie:  Adviseur PG 
 
Naam:    Klazien Scheltens 
Tel:        0787703312 
Email:    k.scheltens@ggdzhz.nl 
Functie:  beleidsmedewerker 
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2.9 DRECHTDOKTERS 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

RHO Drechtdokters 
Antoniuslaan 1 C 
3341 GA Hendrik Ido Ambacht 
 
Caroline de Jong : c.dejong@drechtdokters.nl 
  

Wat doen wij voor 
KWZW?  

DrechtDokters is een sterke, aanspreekbare, regionale 
eerstelijnsorganisatie, die streeft naar kwalitatief 
hoogstaande, toekomstbestendige zorg in de regio. Onze 
missie is het continueren van de huisartsengeneeskundige 
zorg in de regio waarbij de afstemming en samenwerking 
wordt opgezocht met zowel  de achterban als met regio 
partners om op langere termijn de zorg voor iedereen 
betaalbaar, toegankelijk en van kwalitatief hoog niveau te 
laten zijn.  
 
DrechtDokters bestaat uit een coöperatieve vereniging van 
vrijgevestigde huisartsen, een zorggroep en een 
huisartsenpost in het verzorgingsgebied van de 
Drechtsteden en West- Alblasserwaard 
 
Tussen VSV (verloskundig samenwerkingsverband) en 
Drechtdokters is de verbinding gelegd om gezamenlijk de 
zorg voor (aanstaande) gezinnen en kwetsbare zwangere 
tussen de huisartsen en het VSV nog beter te stroomlijnen. 
De huisartsen dienen hierbij als belangrijke schakel in de 
integrale samenwerking rond de geboortezorg 
(vroegsignalering).  
Door het optimaliseren van de onderlinge  samenwerking 
tussen betrokken partijen, waarbij het gezin centraal staat, 
bieden we hiermee gezamenlijk de beste basis voor nieuw 
leven bij kwetsbare zwangeren en/of jonge ouders. 
 
Als Drechtdokters organiseren, informeren en faciliteren wij 
onze achterban die in het kader van dit convenant met 
elkaar worden gemaakt. 

- over de bekendheid, doel en voortgang  
- werkwijze en -afspraken  
- bevindingen en evaluatie 

 
Goede informatievoorziening en/of uitwisseling draagt in 
onze visie bij aan de samenwerking in de zorg en is 
onmisbaar voor de toekomst. Drechtdokters maakt hierbij 
gebruik van een online zorgapplicatie (platform) cBoard 
waarmee zorg- en welzijnsprofessionals maar ook de 
patiënt en eventuele mantelzorgers onderling samen 
kunnen werken. (O.a. ouderenzorg, palliatieve zorg, kind en 
jeugd ggz)  
Advies: cBoard zou als hulpmiddel ook in deze de 
samenwerking onderling kunnen vereenvoudigen.   
 

Extra's  
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Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:     Cees Bijl 
Tel:         078-2020040 
Email:     c.bijl@drechtdokters.nl 
Functie:   Lid Raad van Bestuur/medisch directeur 
 
Naam:      Caroline de Jong 
Tel:          06-25720849 
Email:       c.dejong@drechtdokters.nl 
Functie:    Relatiemanager 
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2.10 EERSTELIJNS VERLOSKUNDIGEN 
Praktijken maken deel uit van VSV Dordrecht e.o. 

 
Organisatie:        
Contactgegevens en 
persoon  

Eerstelijns verloskundigen 
Marlies Verhagen, tel 06-21425015 
Email: marlies@vpijkeren.net 
Functie: 1e lijns verloskundige, lid van de Kansrijke Start 
coalitie Dordrecht (Regiegroep) 
  
Desiree de Ruiter, tel 06-40209438 
Email: d.ruiter.vk@gmail.com 
Functie: 1e lijns verloskundige, lid van de Kansrijke Start 
coalitie Dordrecht (Regiegroep) 
 
Dianne Folkers, tel 06-50843896 
Email: diannevanloon@gmail.com 
Functie: 1e lijns verloskundige, lid van de Kansrijke Start 
coalitie Zwijndrecht  
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Verloskundige zorgverlening op zowel medisch als 
psychosociaal aspect: 

- Systematisch signaleren van kwetsbaarheid door 
middel van signaleringsinstrument Mind2Care. 

- Opvolgen zorgpad zoals beschreven in het convenant 
- Organiseren zorg in eerste lijn of bij complexe casus 

doorverwijzing naar Kwetsbare Zwangeren poli.  
- Aannemen rol hoofdbehandelaar verloskundige zorg 
- Bij enkelvoudige problematiek vaststellen 

casemanager of evt. zelf vervullen van deze rol 
- Gezamenlijk met zwangere doel en plan van aanpak 

vaststellen 
- Bieden continuïteit van zorgverlener, van 

zwangerschap, bevalling tot en met het kraambed 
- Actieve deelname van het netwerk kwetsbare 

zwangeren ter bevordering kwaliteit samenwerking 
- Aandacht functionarissen eerste lijn zorgen voor 

bekendheid, terugkoppeling en samenwerking 
binnen eerste lijn onderling rondom de zorg voor 
kwetsbare zwangeren. 

 
Extra's   
Gegevens aanwezige 
netwerk 

Praktijk:       Verloskundigenpraktijk Alblasserdam e.o. 
Gemeente:   Alblasserdam, Molenlanden e.o. 
Website:       www.mijnverloskundige.nl 
Tel:              0654974367 
Email:          info@mijnverloskundige.nl  
 
Praktijk:       Verloskundigenpraktijk de Bakermolen 
Gemeente:   Alblasserdam, Molenlanden e.o. 
Website:       www.debakermolen.nl 
Tel:              0786990360    
Email:          info@debakermolen.nl 
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Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Dordrecht 
Gemeente:  Dordrecht 
Website:      www.verloskundigenpraktijkdordrecht.nl 
Tel:             0628169096 
Email:         info@verloskundigenpraktijkdordrecht.nl 
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Drechtsteden   
Gemeente:  Dordrecht 
Website:      www.verloskundigenpraktijkdrechtsteden.nl 
Tel:             0642982638 
Email:         info@vpdrechtsteden.nl 
 
Praktijk:      Verloskundige praktijk Hendrik-Ido-Ambacht 
Gemeente:  Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht 
Website:      www.verloskundige-hiambacht.nl 
Tel:             0631347008 
Email:         info@verloskundige-hiambacht.nl 
 
Praktijk:       Verloskundigenpraktijk Hoeksche Waard Oost 
Gemeente:   Hoeksche Waard 
Website:      www.verloskundigenhwo.nl 
Tel:              0786767439 
Email:          info@verloskundigenhwo.nl 
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Lucina 
Gemeente:  Dordrecht 
Website:      www.verloskundigen-lucina.nl 
Tel:             0786177898      
Email:         info@verloskundigen-lucina.nl 
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Papendrecht 
Gemeente:  Papendrecht e.o. 
Website:      www.verloskundigepapendrecht.nl 
Tel:             0786412222 
Email:         info@verloskundigepapendrecht.nl  
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Ridderkerk 
Gemeente:  Ridderkerk 
Website:      www.vpridderkerk.nl 
Tel:             0180-740047 
Email:         contact@vpridderkerk.nl  
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk de Singel 
Gemeente:  Dordrecht 
Website:      www.verloskundigendesingel.nl 
Tel:             0786148113 
Email:         info@verloskundigendesingel.nl  
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Veilig Zwanger Ambacht  
Gemeente:  Hendrik-Ido-Ambacht e.o. 
Website:      www.veiligzwangerambacht.nl 
Tel:             0615143416 
Email:         info@veiligzwangerambacht.nl 
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Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Vivian  
Gemeente:  Dordrecht 
Website:      www.vpvivian.nl 
Tel:             0786165538 
Email:         contact@vpvivian.nl  
 
Praktijk:      Verloskundigenpraktijk Zus & Zwanger 
Gemeente:  Sliedrecht en Papendrecht e.o. 
Website:      www.zusenzwangersliedrecht.nl 
Tel:             0630264675    
Email:         info@zusenzwangersliedrecht.nl  
 
Praktijk:       Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht 
Gemeente:   Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 
Website:       www.verloskundigenpraktijkzwijndrecht.nl 
Tel:              0786100101  
Email:          info@verloskundigenpraktijkzwijndrecht.nl 
  

 
  



 

 
 

26 

2.11 GEMEENTE DORDRECHT 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Gemeente Dordrecht 
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 
Contactpersoon: Susan van Oostrom- van der Meijden 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

De ambitie van de gemeente is dat alle kinderen in 
Dordrecht veilig, kansrijk, gezond en met plezier opgroeien. 
De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor jeugdzorg en zet 
daarmee ook in op preventie.  
 
We faciliteren en verbinden initiatieven in het kader van 
kwetsbare zwangeren en jonge moeders. We zijn 
opdrachtgever van diverse organisaties en interventies, 
zoals het Sociaal Wijkteam, Stichting Jeugdteams, Jong JGZ 
(o.a. Voorzorg en Prézorg) en het jongerenwerk. Met de 
opgave 'Kansrijke Start' en het voorzitterschap van de 
coalitie Kansrijke Start dragen we bij aan een sterker 
vangnet voor kwetsbare zwangeren en jonge moeders, en 
dus een kansrijke start voor ieder jonge 
Dordtenaar/Schapenkop. 
 

Extra's  
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:     Susan van Oostrom- van der Meijden 
Tel:         078-7703913 / 06-40491523 
Email:     saw.van.oostrom-vander.meijden@dordrecht.nl 
Functie:   strategisch beleidsadviseur Jeugd & publieke 
              gezondheid 
 

 
  



 

 
 

27 

2.12 GEMEENTE ZWIJNDRECHT 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Gemeente Zwijndrecht 
Raadhuisplein 3 
3331 BT Zwijndrecht 
Contactpersoon: Inge Parlevliet 
  

Wat doen wij voor 
KWZW?  

De ambitie van de gemeente is dat alle kinderen in 
Zwijndrecht veilig, kansrijk, gezond en met plezier 
opgroeien. De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor 
jeugdzorg en zet daarmee ook in op preventie.  
 
We faciliteren en verbinden initiatieven in het kader van 
kwetsbare zwangeren en jonge moeders. We zijn 
opdrachtgever van diverse organisaties en interventies, 
zoals het Vivera Sociaal Wijkteam, Stichting Jeugdteams, 
Jong JGZ (o.a. Voorzorg en Prézorg) DGJ (Nu niet Zwanger) 
en het jongerenwerk. Met de opgave 'Kansrijke Start' en het 
voorzitterschap van de coalitie Kansrijke Start dragen we bij 
aan een sterker vangnet voor kwetsbare zwangeren en 
jonge moeders, en dus een kansrijke start voor ieder jonge 
Zwijndrechtenaar. 
 

Extra's  
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Inge Parelvliet 
Telnr:    078-7703699/ 06-10805350 
Email:    i.parlevliet@zwijndrecht.nl 
Functie: adviseur sociaal domein  
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2.13 DE HOOP GGZ 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

De Hoop ggz locatie Dordrecht 078-6111111,  
Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht 
 
Heleen Verrips (Individueel behandelaar/groepsbegeleider 
vrouwen 4-Life) h.verrips@dehoop.org/ 06-21661240 
 
Safira Begeman (Regiebehandelaar/GZ-psycholoog vrouwen 
4-Life) s.begeman@dehoop.org/ 06-46237980 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Opname mogelijkheid/klinische behandeling zwangere 
verslaafde vrouwen (vrouwen afdeling): behandeling gericht 
op abstinentie/middelen vrij, trauma en 
persoonlijkheidsproblematiek. Verblijf tijdens zwangerschap 
tot en met na de geboorte. 
woonvormen voor moeder en kind (vervolg na mogelijk 
opname): voor half jaar of langer. Bij woonvormen kan ook 
inhoudelijke behandeling plaatsvinden voor zowel verslaving 
als psychiatrische problematiek. Zorg op maat. Verblijf na 3 
maanden opname/klinisch aanbod is 2x 4,5 mnd.  in 
moeder/kind woning. Daarna mogelijkheden voor 
Beschermd wonen 
zowel inhoudelijke behandeling voor moeder bij 
verslavingsproblematiek, Dubbel Diagnose als 
psychiatrische problematiek. Zorg wordt geleverd op 
vrijwillige basis. Outreachende zorg is aanwezig 
 

Extra's De bureaudienst van de Hoop ggz polikliniek (078-6111275) 
biedt rechtstreeks inhoudelijk en op korte termijn intake 
(binnen 1 week)/screening en in behandeling nemend:  
aanwezigheid van een aandacht functionaris voor moeder-
kind cliënten/behandelingen vanuit afdeling Beleid 
kinderopvang Bambino op terrein voor mogelijk tijdens 
vervolg behandeling van moeder. 
http://www.dehoop.org/46359/behandeling 
www.dehoop.org (algemeen) 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Heleen Verrips 
Tel:        0621661240 
Email:     h.verrips@dehoop.org 
Functie:  Individueel behandelaar/  
              groepsbegeleider vrouwen 4-Life 
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2.14 JONG JGZ 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Jong JGZ 
Contactcentrum: 088- 1239924 
Postadres: 
Admiraalsplein 171 
3317 BD Dordrecht 
 
Contactpersonen: 
§ Dorrit Verzeijl 

d.verzeijl@jongjgz.nl  
06 51401699 

§ Evelyn Kramer  
e.kramer@jongjgz.nl 
06 53448784 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Prenataal: 
Prenataal huisbezoek (v/a 1-7-22) door de JGZ: 
De  jeugdverpleegkundige kan al in een vroeg stadium 
tijdens de zwangerschap met de (potentieel) kwetsbare 
aanstaande ouders in contact komen/worden gebracht. De 
zwangere kan zelf of samen met hulp van de verloskundig 
hulpverlener (indien toestemming) aanmelden. (zie website 
Jong JGZ voor meer info v/a 1-7-22). Het prenataal 
huisbezoek is onderdeel van het basispakket JGZ, 
vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. 
 
Prezorg 
Wanneer tijdens de zwangerschap de zwangere een extra 
steuntje in de rug nodig heeft kan de jeugdverpleegkundige 
prézorg opstarten. De zwangere krijgt extra 
contactmomenten met de jeugdverpleegkundige om de 
competenties van de ouder t.a.v. het ouderschap te 
versterken.  
Let op: prézorg wordt niet in alle gemeenten aangeboden. 
Wil je weten of dit voor jouw gemeente geldt? Neem dan 
contact op met de jeugdverpleegkundige van de JGZ locatie 
waar het gezin woonachtig is. 
 
VoorZorg 
VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tt 25 jaar 
die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen 
opleiding hebben. Zij krijgen verpleegkundige 
ondersteuning tijdens hun zwangerschap en bij de 
opvoeding van hun kind.VoorZorg bestaat uit een intensief 
landelijk evidence-based programma aan huisbezoeken. De 
jeugdverpleegkundige is hiervoor speciaal opgeleid en heeft 
jarenlange ervaring in de jeugdgezondheidszorg. VoorZorg 
start zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijke 
inclusie 28 weken) en gaat door totdat het kind 2 jaar oud 
is. Frequentie: gemiddeld 2 huisbezoeken per maand, met 
verhoode frequentie (wekelijks) in de eerste maand van het 
programma en tijdens de eerste 6 weken na de geboorte.  
Selectiecriteria: 

• Niet eerder een levend geboren kind 
• Startdatum uiterlijk bij 28 weken zwangerschap 
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• Maximale leeftijd moeder is 25 jaar 
• Maximaal opleidingsniveau LBO/VBO, 

praktijkonderwijs, of VMBO Basis- 
kaderberoepsgerichte leerweg of maximaal 2 jaar 
onderwijs in een andere schoolopleiding in het 
voortgezet onderwijsaansluitend op het basis 
onderwijs.  

• Twijfel? Raadpleeg een van de 
voorzorgverpleegkundigen.  

 
Samenwerkingsafspraken met de signaleerders van 
kwetsbaarheid en de kraamzorg en afstemming en 
overdracht bij/van de gezinnen is van belang voor een goed 
verloop en afstemming van de hulpverlening aan het gezin. 
 
Indien blijkt dat externe hulpverlening of opschaling nodig is 
zal de jeugdverpleegkundige samen met de aanstaande 
ouder(s) kijken welke specialist/hulpverlener nodig is om de 
hulpvraag te beantwoorden. Daarbij wordt afgesproken wie 
de regisseur is (monitoring)  t.a.v. de hulpverlening. 
 
Postnataal: 
Na de zorg door de gynaecoloog/ verloskundige en de 
kraamzorg vervolgt de jeugdgezondheidszorg de zorg voor 
de pasgeborene en de ouder(s) tot het kind de leeftijd van 
18 jaar bereikt met het basispakket JGZ (Wet Publieke 
Gezondheid). 
 
Belangrijke informatie over de conceptie, 
zwangerschapsperiode of bevalling en 
begeleiding/behandeling is essentieel voor de  verdere 
opvolging door de JGZ. Denk hierbij aan kwetsbare en 
beschermende factoren in het gezin.  
 
Vroege signalering en juiste overdracht zorgt ervoor dat 
kleine vragen/onzekerheden/problemen  klein blijven en 
minder snel escaleren en is daardoor dus van groot belang. 
Wees hierin transparant naar ouders toe. De JGZ kan 
hierdoor ook beter bepalen op welke wijze zij dit kind vanaf 
de start van de hulpverlening in beeld blijft houden.  
 
NNZ 
Jong JGZ heeft NNZ (Nu Niet Zwanger) 
aandachtsfunctionarissen in dienst in de gemeenten die NNZ 
uitvoeren. 
 

Extra's Jong JGZ biedt naast het standaard jeugdgezondheidszorg 
aanbod diverse maatwerkprogramma’s die aangeboden 
kunnen worden aan (aanstaande) ouders. 
Te denken valt aan pré- en Voorzorg, MIM (Moeders 
Informeren Moeders tijdens en na de bevalling) en VIB 
(video interactie begeleiding).  
In overleg met de jeugdverpleegkundige van de gemeente 
waar het gezin het consultatiebureau bezoekt kan bekeken 
worden welk aanbod geschikt en beschikbaar is. 
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Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:       Dorrit Verzeijl 
Tel:           06 51401699 
Email:       d.verzeijl@jongjgz.nl  
Functie:     stafverpleegkundige 
 

 Naam:       Evelyn Kramer 
Tel:           06 53448784 
Email:       e.kramer@jongjgz.nl 
functie:      stafverpleegkundige 
 
Voorzorgverpleegkundigen: 
 
Dordrecht: 
Anita Eggenkamp 06-57559342 a.eggenkamp@jongjgz.nl  
Marloes Meerkerk 06-53422924 m.meerkerk@jongjgz.nl 
 
Zwijndrecht: 
Myra Tobé  06-13911634 m.tobe@jongjgz.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website: https://www.jongjgz.nl/zuid-holland-zuid   
Telefonische bereikbaarheid JGZ (contactcentrum): 
Zuid-Holland Zuid:       088- 123 99 24 
Hoeksche Waard:         088- 123 99 25  
Indien niet bekend is waar het kind op het 
consultatiebureau komt, bel dan met het contactcentrum. 
Zij kunnen zien met wie verbinding gelegd kan  worden. Dit 
zijn geen inhoudsdeskundigen. Inhoudelijke vragen kunnen 
hier niet worden besproken. 
 
Mailboxen JGZ locaties:  

Consultatiebureau  
Alblasserdam 

JGZ-alblasserdam@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Gorinchem 

JGZ-gorinchem@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Herdinxveld-
Giessendam 

JGZ-hardinxveld@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Hendrik-Ido-Ambacht 

JGZ-hiambacht@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Papendrecht 

JGZ-papendrecht@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Molenlanden 

JGZ-molenlanden@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Brouwersdijk 

Jgz-brouwersdijk@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Dudokplein 

Jgz-dudokplein@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Admiraalsplein 

Jgz-admiraalsplein@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Godewijckstraat 

Jgz-godewijckstraat@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Staart plein 40-45 

Geen eigen mailbox dus:  
jgz-godewijckstraat@jongjgz.nl 

JGZ HW voor alle 
locaties 

jgzhw@jongjgz.nl 
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Consultatiebureau 
Sliedrecht 

JGZ-sliedrecht@jongjgz.nl 

Consultatiebureau 
Zwijndrecht 

JGZ-zwijndrecht@jongjgz.nl 
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2.15 KINDERDAGVERBLIJVEN 
 

Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Prokino Kinderopvang 
Ingrid van der Pijll 
Burgemeester de Raadsingel 93A 
3311JG Dordrecht 
 
i.vanderpijll@prokino.nl 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

In contact met zwangeren overleg over de toekomstige 
opvang van hun kind(-eren). Vervolgens zorgdragen voor de 
opvang en het begleiden van de ouder(s). 
Advies of doorverwijzen naar behoefte en na de vraag van 
de zwangere naar verschillende hulpverleningsinstanties. 
 

Extra's Onze eigen expertise inzetten voor het jonge kind 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Jose van Elteren 
Tel:       0621526590 
Email:    j.laaouina@prokino.nl 
Functie: leidinggevende kinderopvang 
 

 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

SDK kinderopvang 
Suzanne Plaisier 
Noorderkroonstraat 164 
3318 VT Dordrecht 
 
suzanne@sdk-kinderopvang.nl 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Ontzorgen door hun kinderen op te vangen 
Laagdrempelige gesprekspartner rondom de opvoeding van 
hun kinderen 
 

Extra's Samenwerking met Da Vinci rond het ondersteunen van 
jonge moeders die bij hen een opleiding volgen. 
Samenwerking met SSF 
Wij werken daarnaast veel samen met o.a. SWT, 
consultatiebureau en Samenwerkende Jeugdhulp.  
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Karin van der Graaf 
Tel:        078-6226199 
Email:     karin@sdk-kinderopvang.nl 
Functie:  Beleidsmedewerker pedagogiek 
Eventuele vervanger: Thirsa Lauf (pedagogisch coach) 
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2.16 MEE/VIVENZ 
 
Organisatie:  MEE/VIVENZ  

Contactgegevens en 
persoon 

Anne Scheening  
Manager 
06-82529549 
Anne.scheening@swtdordrecht.nl 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Social workers, werkzaam in de verschillende wijkteams van 
de Drechtstedengemeenten zijn bekend met KWZW. Zij 
zitten in werkgroepen en overleggen en hebben 
bijvoorbeeld de eerste duizenddagen goed op hun netvlies 
staan. De Social Workers zijn werkzaam bij de Stichting De 
Sociale Basis (onderdeel van MEE-Vivenz). 
 
Inzet Thuis begeleiding voor praktische ondersteuning 
vanuit de Stichting Vivenz (onderdeel van MEE Vivenz).  
 
Integrale vroeghulp vanuit MEE plus (onderdeel van MEE-
Vivenz).  

Extra's N.v.t. 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

N.v.t. 
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2.17 NETWERK KRAAMZORG DRECHTSTEDEN 
Het Netwerk Kraamzorg Drechtsteden en haar organisaties maken deel uit van 
VSV Dordrecht e.o. 

Organisatie: 
 
Contactgegevens 
en persoon  

Netwerk Kraamzorg Drechtsteden  
 
Namens het Netwerk Kraamzorg Drechtsteden, vertegenwoordigt 
Babette Noltus alle kraamzorgorganisaties  
 
Naam:   Babette Noltus 
Tel        06-10882836 
Email:   babette.noltus@kraameiland.nl 
 

Wat doen wij 
voor KWZW?  

De kraamzorg kan het huisbezoek/ intake, welke alle zwangeren 
standaard krijgen, in het geval van een kwetsbare zwangere 
gezamenlijk met de verloskundige of andere betrokken partijen 
tijdens de zwangerschap uitvoeren. Zo kunnen we in kaart brengen 
welke zorg, hoeveel zorg er nodig is en wat de evt. afspraken zijn 
voor die periode. Daarna geven we doorgaans 8 dagen zorg in de 
privésfeer van de cliënten. Tijdens de zorg is de hoofdtaak het 
welzijn van moeder en kind en het bieden van begeleiding zodat de 
ouder(s) de zorg voor hun pasgeborene zelfstandig op zich kunnen 
nemen. Doordat de kraamverzorgende 8 dagen bij de cliënt in huis 
is heeft zij een sterk signalerende functie in de uitvoering van de 
zorg voor de baby en evt. andere kinderen en het geestelijk welzijn 
van de ouder(s). De kraamverzorgende werkt volgens de 
meldcode. En heeft een samenwerkingsrelatie met de 
verloskundige, welke eindverantwoordelijk is voor het kraambed, 
werkt samen met evt. andere betrokken partijen en draagt over 
aan de JGZ.   
+ signaleringsfunctie zoals ook wordt benoemd in het 
stroomschema  
 

Extra's De genoemde kraamzorgorganisaties vormen met elkaar het 
Netwerk Kraamzorg Drechtsteden. Tevens is er deelname in het 
VSV. 
 

Gegevens 
aanwezige 
netwerk 

Coöperatie 
Contactpersoon Saskia van 't Nedereind 
Tel:  06-49877032  
Email: cooperatie@kraamzorgsaskiazorgt.nl 
Functie: Kraamverzorgende 
 
Kraamcentrum DAT                                        
Contactpersoon Karin Visbeen  
Tel: 06- 46738547                                      
Email: karinvisbeen@kraamcentrumdat.nl 
Functie: Zorgmanager 
 
Kraamzorg De Drechtstromen 
Contactpersoon Jozien van de Vreede 
Tel: 078-6414698,  
Email: mail@drechtstromen.nl 
Functie: Directeur 
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Kraamzorg de Eilanden 
Contactpersoon Babette Noltus 
Tel: 06-10882836 
Email:  babette.noltus@kraameiland.nl  
Functie: Teamleider  
 
Kraamzorg Madelief 
Contactpersoon Truus van Bommel   
Tel: 078-2050220/06-51443714  
Email: info@kraamzorgmadelief.nl 
Functie: mede-eigenaar/manager  
 
Kraamzorg XL 
1e Contactpersoon Clarissa Verhoeks 
2e contactpersoon: Claudia Vloemans 
Tel: 0183-850786/ 06-51419479 
Email: info@kraamzorgXL.nl 
Functie: Eigenaar 
 
Kraamzorg de Waarden 
Contactpersoon Ria de Boer (tijdelijk) 
Tel: 0644115194 (tijdelijk) 
Email: oteamcoach@kraamzorg.org (tijdelijk) 
Functie: waarnemend Teamcoach en Aandachtsfunctionaris 
 
Naviva Kraamzorg 
Contactpersoon Ellen Pannekoek 
Tel: 088-8008535/062-5476795 
Email: e.pannekoek@naviva.nl 
Functie: Regiomanager 
 
RST-Zorgverleners   
Contactpersoon Annelies den Hollander,  
Tel 0180-745014/ 06-23286655 
Email:a.denhollander@rstzorg.nl 
Functie Leidinggevende kraamzorg 
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2.18 PAMEIJER 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Stichting Pameijer 
Moniek Hamer: productontwikkelaar Groeit Op 
moniek.hamer@pameijer.nl 0882711497 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Pameijer ondersteunt mensen, ook de meest kwetsbare, bij 
het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met 
belemmeringen. Dit doen we samen met naasten, 
vrijwilligers, de lokale omgeving. Wij stimuleren dat mensen 
- zodra zij dat kunnen zich inzetten voor anderen. Dit 
draagt bij aan een inclusieve samenleving waar iedereen 
ertoe doet. 
Pameijer biedt ondersteuning en behandeling in de 
thuissituatie middels (praktisch) gezinsondersteuning of 
gezinsbehandeling 
Gezinsondersteuning: 
Voor gezinnen met jeugdigen tot 23 jaar die bereid zijn om 
de situatie thuis te verbeteren. Eén of meerdere gezinsleden 
hebben last van GGZ en/of LVB-problematiek.  
  
Gezinsbehandeling: 
Voor gezinnen met jeugdigen tot 18 jaar met meervoudige 
en complexe problemen en waarbij er sprake is van een 
(L)VB of psychiatrische beperking bij een of meerdere 
gezinsleden (ouder(s) en/of jeugdigen). Er wordt gewerkt 
aan veiligheid en stabiliteit in het gezin.  
  
Praktische Gezinsondersteuning: 
Voor ouders/verzorgers met een kind met een (licht) 
verstandelijke beperking die de zorg zo nu en dan willen 
overdragen aan een ander. 
  
Voor ouders die even op adem moeten komen is logeren 
voor hun kind binnen Pameijer mogelijk. 
Er is een Buurtcirkel voor moeders met LVB. De moeders 
helpen elkaar en zetten hun talenten voor elkaar in. 
  

Extra's Meedenken m.b.t. casuïstiek is altijd mogelijk! 
Daarnaast kan naar behoefte en interesse samen met onze 
arrangeur het arrangement uitgebreid worden met de 
volgende onderdelen: 

·         Familiesupport 
·         Familie-ervaringsdeskundige 
·         e-health 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Moniek Hamer 
Tel:        088-2711497 
Email:    moniek.hamer@pameijer.nl 
Functie: Productontwikkelaar Groeit op 
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2.19 RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Raad voor de Kinderbescherming 
 
Martine Verwaal 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Expertise leveren als het gaat om het gedwongen kader en 
knelpunten benoemen wanneer daar tegenaan wordt 
gelopen.  
 
Algemeen over de Raad voor de Kinderbescherming: 
 
Kerntaak 
Kinderen hebben rechten. In het Verdrag voor de rechten 
van het kind staat: kinderen hebben recht op een gezonde 
en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar 
zelfstandigheid. 
Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit 
recht. Ze kunnen daarbij gebruik maken van voorzieningen 
van de overheid zoals onderwijs, gezondheidszorg en 
hulpverlening. De overheid respecteert de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders. 
Soms lukt het ouders niet om deze verantwoordelijkheid 
voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale 
netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn 
ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de Raad 
voor de Kinderbescherming om maatregelen te vragen om 
de rechten van het kind te waarborgen. De Raad voor de 
Kinderbescherming is een uitvoeringsorganisatie van de 
overheid. 
 
Kernwaarden 
Wij werken aan onze kerntaak vanuit onze kernwaarden. 
Waarden helpen in moeilijke afwegingen, bij dilemma's, om 
keuzes te maken. Waarden maken het werk en het 
samenwerken effectiever. 
Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, prudent, 
vasthoudend, zorgvuldig en trots. 
 
Betrouwbaar 
We zijn open over onze manier van werken en komen onze 
afspraken na. Iedereen die met ons te maken krijgt, heeft 
het recht te weten wat hij kan verwachten. 
 
Prudent 
We handelen verstandig en terughoudend door ons steeds 
af te vragen of het terecht is dat wij ons ermee bemoeien. 
Kunnen ouders misschien zelf de situatie van hun kind 
verbeteren als ze hulp krijgen? Dat is beter voor het kind en 
de ouders. 
Als gemeenten of andere organisaties ons benaderen, 
vragen we ons altijd af of het noodzakelijk is dat we worden 
ingeschakeld. Is het risico voor het kind hoog of laag? Is er 
wel of geen vertrouwen dat de ouders de opvoeding 
aankunnen? We kijken goed wat op dat moment het beste 
is voor het kind. 
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Vasthoudend 
We kijken verder dan de maatregel en hebben oog voor 
iedere specifieke situatie. Voor ons is ieder mens 
gelijkwaardig en is elk kind uniek, met eigen talenten, eigen 
behoeften en een eigen beleving. We zijn terughoudend 
waar het kan en doortastend als het nodig is. 
 
We doen alleen onderzoek als de ontwikkeling van een kind 
wordt bedreigd of geblokkeerd. Samen met het kind en de 
ouders zoeken we naar de beste oplossing. We blijven ons 
inzetten voor het kind totdat die oplossing er is. 
 
Zorgvuldig 
Wij zijn onafhankelijk en iedere zaak staat voor ons op 
zichzelf. We stellen even hoge eisen aan kwaliteit als aan 
onafhankelijkheid. Iedereen krijgt dezelfde optimale 
behandeling. We leveren maatwerk. 
 
Trots 
We hebben plezier in ons werk en zijn trots op de resultaten 
en op onze organisatie, omdat de kinderbescherming er in 
de eerste plaats is voor het kind.  
 

Extra's  
Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Martine Verwaal 
Tel:       06- 15 27 13 59 
Email:    m.verwaal@rvdk.nl 
Functie: raadsonderzoeker 
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2.20 ROC DA VINCI COLLEGE 
 
Organisatie: ROC Da Vinci College 

 
Contactgegevens en 
persoon 
 

Leerparkpromenade 100  
3312 KW Dordrecht 
Tel:   06 23 45 03 64 
M: rdejager@davinci.nl 
Rieme de Jager 
Projectleider ‘Jonge Moeders’ 
 

Wat doen wij voor 
KWZW? 
 

De rol van het ROC Da Vinci College bij het netwerk 
kwetsbare zwangeren ASZ Dordrecht. 
Het Da Vinci College is een regionaal opleidingscentrum voor 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het Da Vinci College 
biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches 
en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor 
volwassenen. Daarnaast bieden het Da vinci College vavo en 
educatie- en inburgeringsopleidingen aan.  
 
Voor een hbo-opleiding biedt HBO-Drechtsteden bachelor- en 
post-bachelor opleidingen aan op het gebied van techniek, 
management, ondernemerschap en zorg en welzijn. 
 
Wij verzorgen onderwijs dat onze studenten en medewerkers 
inspireert tot persoonlijke en professionele groei en dat door 
realistische opdrachten uit het bedrijfsleven bijdraagt aan de 
kwaliteit van de samenleving en de economische ontwikkeling 
van onze regio. 
 
We stemmen ons onderwijs af op de leervragen van studenten 
en de behoeften van het regionale bedrijfsleven. Voor onze 
studenten creëren we een kansrijke positie op de 
arbeidsmarkt, een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en 
een volwaardige maatschappelijke participatie. Wij kennen 
onze studenten, verdiepen ons in hun mogelijkheden en 
spannen ons samen met hen in het beste uit hun talenten te 
halen. We stimuleren onze studenten 
medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun leerprocessen.  
Studenten worden in hun leerproces begeleidt door een 
studieloopbaanbegeleider (SLB). Deze zal samen met een 
student die extra ondersteuning nodig heeft afstemmen op 
welke wijze dat het beste kan worden uitgevoerd. Hierbij kan 
de SLB’er gebruik maken van het zorgteam dat actief is binnen 
het Da Vinci College. Het zorgteam kan in overleg met de 
student indien nodig verder opschalen naar specialistische hulp 
binnen en buiten de organisatie.  
 
Het ROC Da Vinci College heeft een goed netwerk in de regio 
dat samenkomt in de netwerkorganisatie ZOW, waar wordt 
samengewerkt met o.a. Leerplicht, RMC, 
Jeugdhulpverleningsinstellingen en gemeenten om kwetsbare 
jongeren te begeleiden naar een   starkwalificatie of naar werk.   
 
In dit kader maken wij ons sterk voor het project “succesvol 
studeren voor jonge moeders”. Voor veel jonge moeders 
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verandert er veel in hun leven. Zij krijgen te maken met veel 
nieuwe levensvragen op allerlei gebied. In veel gevallen zijn ze 
alleenstaand en door hun situatie kunnen ze niet meer 
terugvallen op hun leeftijdgenoten. Het is prettig om 
ervaringen te delen, advies en ondersteuning te krijgen op 
pedagogisch gebied, maar ook op het gebied van gezondheid, 
voeding en spelen met je kind. Dit helpt jonge moeders een 
sterke band met hun kind te ontwikkelen en het versterkt hun 
vermogen om verantwoorde beslissingen te nemen. 
 
Daarnaast is het belangrijk om jonge moeders te ondersteunen 
zodat zij hun opleiding af kunnen maken. Met het behalen van 
een startkwalificatie bouwen ze aan een duurzame toekomst 
met meer mogelijkheden om werk te vinden en een zelfstandig 
bestaan op te bouwen. 
 
Sinds september 2021 verzorgen wij ook speciale jonge 
moederklassen op niveau 1 en 2 in Dordrecht en in de 
Hoeksche Waard. In deze opleidingen verzorgen we een 
ondersteuningsprogramma ‘mama & meer” in samenwerking 
met onze netwerkpartners. 
 

Extra's 
 

Wij bieden ondersteuning op het gebied van: 
§ regelen zwangerschapsverlof (16 weken) 
§ contact houden tijdens het verlof en zorgdragen voor een 

goede terugkeer naar de opleiding 
§ bespreken toeslagen en dergelijke en verdere 

ondersteuning op financieel gebied indien nodig 
§ adviseren en ondersteunen op het gebied van huisvesting 
§ adviseren en ondersteunen op het gebied van 

kinderopvang 
§ kijken naar en gebruik maken van het netwerk van de 

studenten (netwerk verbreden) 
§ adviseren en ondersteunen op pedagogisch gebied 
§ aansluiten bij initiatieven rondom informeel leren 
§ organiseren van inloopuren en workshops 

 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Rieme de Jager 
Tel:        06- 23450364 
Email:    rdejager@davinci.nl  
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2.21 STICHTING HET BABYHUIS 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

St. Het Babyhuis 
Anette Verwoerd 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Opvangen, begeleiden en behandelen kwetsbare zwangeren 
 

Extra's Gespecialiseerd in hechting 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Anette Verwoerd 
Tel:       06-23457360 
Email:    anette@het-babyhuis.nl 
Functie: Operationeel directeur 
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2.22 STICHTING JEUGDBESCHERMING WEST ZUID-HOLLAND 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

Jeugdbescherming West  
Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht  
078 633 47 00 
Diana van der Aa 
 
Teammanager: Ingrid Vaartmans 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Jeugdbescherming west is als gecertificeerde instelling 
aanwezig als bescherming van kinderen aangewezen is. 
Onze kennis en kwaliteit liggen bij de zorg en ondersteuning 
voor kwetsbare kinderen en hun ouders. Jeugdbescherming 
west wil betrokken zijn in die situaties waar kinderen 
opgroeien en zich ontwikkelen onder problematische en 
onveilige omstandigheden.  
Bescherming van kinderen (ongeborenen) kan daarbij 
slechts gebeuren in een keten waarin door verschillende 
disciplines effectief wordt samengewerkt. Daarbij streeft 
Jeugdbescherming west ernaar om te kunnen inspelen op 
lokale ontwikkelingen en behoeften aan capaciteit en 
expertise. Op grond van deze aspecten is het logisch dat 
jeugdbescherming west een rol speelt in het overleg 
kwetsbare zwangeren.  
Vanuit Jeugdbescherming west kan de kennis over de 
aanpak van kindermishandeling en kindermisbruik, 
crisisinterventie, uitvoering van maatregelhulp en expertise 
over complexe zorg met ketenpartners worden gedeeld of 
ingezet.  
Jeugdbescherming west voelt zich verantwoordelijk voor de 
bescherming van kinderen in de regio Zuid Holland zuid, het 
met ketenpartners opzetten en onderhouden van een lenig 
en soepel werkend zorgsysteem voor kwetsbare kinderen is 
daarom vanzelfsprekend.  
Uitganspunten zijn voor ons: 
Wij zijn er als het echt nodig is, wij werken vanuit een 
gezinsgerichte aanpak met als belangrijkste inhoudelijke 
elementen: 
Gezin centraal en focus op het kind 
Zoveel mogelijk de regie bij het gezin, vanuit partnerschap 
Betrekken van het sociaal netwerk en het inzetten van 
netwerk conferenties 
In nauwe aansluiting op de jeugdteams, zorgaanbieders en 
overige ketenpartners. 
  

Extra's  
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:    Diana van der Aa 
Tel:        078-6334700/ 06-31924312 
Email:    d.vanderaa@jeugdbeschermingwest.nl 
Functie:  Jeugdbeschermer/ jeugdreclasseerder 
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2.23 STICHTING JEUGDTEAMS ZHZ 
 
Organisatie:  Jeugdteams ZHZ 

Admiraalsplein 173, 3317 BD Dordrecht 
Naam:   An Theunissen 
Tel:       06-249 20 514 
Email:    a.theunissen@jeugdteamszhz.nl 
Functie: Bestuurder 
  

Contactgegevens 
contactpersoon voor 
StjT 

Naam:   Margret van Schie 
Tel:       06-215 68 216 
Email:    m.vanschie@bonkelaarhuis.nl 
Functie: Manager Bonkelaarhuis Sliedrecht 
 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

In alle gemeentes van Zuid-Holland Zuid werken 
jeugdprofessionals van de Stichting Jeugdteams ZHZ. Hoe 
deze teams precies heten of hoe ze zijn georganiseerd, kan 
per gemeente verschillen. Eén ding is wel overal hetzelfde: 
de teams verzorgen op een laagdrempelige wijze jeugdhulp 
in de wijk. Alle inwoners van een gemeente kunnen voor 
opvoedvragen of -problemen bij deze jeugd-, CJG- of 
sociale (wijk)teams terecht. 
 
Professionals in en rond de teams 
Onze jeugdteams zijn divers samengesteld. 
Alle jeugdprofessionals zijn minimaal HBO-opgeleid en SKJ 
geregistreerd. De teams kunnen daarnaast een beroep doen 
op gedragswetenschappers en zorgbemiddelaars uit de 
eigen gelederen. In sommige gemeenten is er een apart 
jeugdteam, in andere gemeenten maken de 
jeugdprofessionals onderdeel uit van een 0 tot 110+ team.  
Het motto van een jeugdprofessional is:  
Samen doen we wat nodig is om goede, professionele 
jeugdhulp te verzorgen voor alle inwoners in de 
aangesloten, samenwerkende gemeenten. 
 
Als een zwangere al moeder is, kunnen wij betrokken zijn in 
het gezin en meedenken over hoe de zwangere zich voor 
kan bereiden op het naderende moederschap. Als er nog 
geen kind in het gezin is, kunnen wij formeel niet betrokken 
zijn. Neemt niet weg dat we in onze lokale structuren 
(voornamelijk sociale teams en JGZ) mee zullen denken 
over de begeleiding en ondersteuning van de zwangere. 
 

Extra's Betrokken bij cursussen die in de CJG’s/sociale teams en 
Jeugdteams gegeven worden rond ouderschap 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Danielle van Oosten 
Tel:       06-899 90 756 
Email:    danielle.vanoosten@swtdordrecht.nl 
Functie: Jeugdprofessional Dordrecht Centrum 
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2.24 VEILIG THUIS ZHZ 
 
Organisatie: 
 
Contactgegevens en 
persoon  

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd 
 
Kim Schuitevoerder,  Vertrouwensarts 
Maartje Nederveen,   Maatschappelijk werker 
Petra de Haan,          Maatschappelijk werker 
  

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Werken aan een zo goed mogelijke start voor moeder en 
kind, waarbij het belang van het kind zwaarder weegt. 
Risicoanalyse; Advies en Ondersteuning 
Schakel tussen drang en dwang 
Geen behandelrelatie  
(meewerken aan) samenwerkingsafspraken en 
protocolontwikkeling 
 

Extra's Onderzoeksbevoegdheden; toegang tot gegevens 
Voorzitterschap+adviserende rol casusoverleg 1e en 2e lijns 
Voorzitterschap netwerk kwetsbare zwangeren 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk 

Naam:   Kim Schuitevoerder 
Tel:       078-6334980/ 06-28312277 
Email:    ka.schuitevoerder@veiligthuiszhz.nl 
Functie: Vertrouwensarts 
 
Naam:    Maartje Nederveen 
Tel:        078-6334980/06-51959848 
Email:    m.nederveen@veiligthuiszhz.nl 
Functie:  Maatschappelijk werker 
 
Naam:    Petra de Haan 
Tel:        078-6334980/06-12701014 
Email:     p.dehaan@veiligthuiszhz.nl 
Functie:  Maatschappelijk werker   
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2.25 VSV DORDRECHT E.O. 
 
Organisatie: 
Contactgegevens en 
persoon  

VSV Dordrecht e.o. 
Voorzitter:           Marieke den Breejen 
Secretaris:           Peter Boudewijn 
Penningmeester:  Rianne Ruit  
  

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bestaat uit 
de volgende regionale partijen/organisaties, die allen vanuit 
deze partij een eigen sociale kaart hebben ingevuld: 
§ Eerstelijns verloskundigen behorende bij het VSV   
§ Kraamzorg organisaties verenigd in het KSV  
§ Het Albert Schweitzer ziekenhuis en daarbinnen de 
§ Maatschap gynaecologie 
 
Gezamenlijk werken zij samen rond medische en 
psychosociale geboortezorg aan zwangeren en (aanstaande) 
gezinnen in de gemeenten die vallen onder het 
verzorgingsgebied, te weten: Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, 
Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht  
 
Hierbij wordt als VSV in gezamenlijkheid beleid bepaald en 
gemaakt, en besloten welke afvaardiging deelneemt aan 
werkgroepen en overleggen in de regio m.b.t. zwangeren en 
jonge gezinnen in kwetsbare situaties  
 

Extra's   
Gegevens aanwezige 
netwerk 

VSV Dordrecht e.o. 
Email:    info@vsvdordrechteo.nl 
website: https://www.vsvdordrechteo.nl 
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2.26 WILLIAM SCHRIKKER STICHTING 
 
Organisatie: 
Contactgegevens 
en persoon  

William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering  
Michelle Solleveld, Gebiedsmanager 
Tel. 088 5261913, email: msolleveld@wsg.nu 
 

Wat doen wij 
voor KWZW?  

Samenwerken met (betrokken ketenpartners) ten tijden van een 
drang maatregel of in het gedwongen kader ((V)OTS) tijdens de 
zwangerschap en een korte periode erna.  
 

Extra's William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
(WSS JB&JR) biedt, als gecertificeerde instelling, in elke regio 
gespecialiseerde jeugdhulp. Dit betreft zowel de uitvoering van 
vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van 
ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. 
 
We werken daar waar ondersteuning en zorg nodig is en gevraagd 
wordt voor onze doelgroep: kinderen met een verstandelijke en / of 
fysieke beperking. Dat betekent in elke gemeente aansluiten bij de 
daar bestaande ingezette lokale hulp. We schuiven aan in 
bestaande en nieuwe wijkteams. Bij de centrale lokale 
toegangspoort willen we onze cliënten direct de passende zorg 
kunnen bieden. We willen een flexibele partner zijn voor 
gemeenten en ketenpartners, om vanuit gezamenlijkheid de beste 
zorg voor een bijzondere groep cliënten te kunnen genereren.  
We komen bij de cliënten thuis voor ondersteuning en zorg. Dat 
kunnen werkzaamheden zijn in de vrijwillige jeugdhulp, zoals een 
drangtraject of specifieke nazorginnovaties. Het kan gaan om 
uitvoeringsactiviteiten in het kader van een 
kinderbeschermingsmaatregel (voogdij en OTS). Of invulling geven 
aan de aan (jeugd- en adolescenten)strafrecht gelieerde casuïstiek. 
De William Schrikker Groep zet zich in voor: 

§ Jeugdigen met een IQ 70 - 85 met ernstige bijkomende 
problematiek. 

§ Jeugdigen met een verstandelijke beperking IQ < 70 
§ Jeugdigen met een lichamelijke beperking, die als gevolg 

daarvan blijvende hindernissen ondervinden in hun ontwikkeling 
naar zelfstandigheid. 

§ Jeugdigen met een zintuiglijke beperking: slechthorend/doof, 
slechtziend/blind. 

§ Meervoudig Complex Gehandicapte Jeugdigen (M.C.G.) 
§ Jeugdigen in de leeftijd van nul tot zes jaar met een verhoogd 

medisch risico op een blijvende beperking. Bijvoorbeeld omdat 
tijdens de zwangerschap sprake was van misbruik van drugs of 
alcohol. 

§ Jeugdigen met een ernstig lichamelijke, chronische of 
progressieve ziekte. Te denken valt aan een stofwisselingsziekte, 
aids, cystic fybrose, leukemie. 

Jeugdigen van wie de ouders een beperking hebben, waardoor 
specialistische hulp noodzakelijk is. 
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Gegevens 
aanwezige 
netwerk 

Naam:   Ellen Revet  
Tel:       088 5260974 / 06 2464896 
Email:   erevet@wsg.nl 
Functie: Jeugdzorgwerker 
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2.27 YULIUS 
 
Organisatie: 
Contactgegevens 

Yulius mbt begeleiding/behandeling kwetsbare zwangeren 

Wat doen wij voor 
KWZW?  

Baby Peuter Poli  
De Baby-Peuterpoli richt zich zowel op het voorkomen van 
psychiatrische  problematiek, als op het tijdig ingrijpen bij 
ontwikkelende psychiatrische  problematiek bij baby’s en 
peuters van 0 tot 4 jaar.  
Voor de 0-2 jarigen is er een aanbod behandeling 
ouderkindinteractie in samenwerking met het MKD Dordrecht. 
 
Baby Unit (onderdeel van de gezinskliniek Kompas) 
Binnen de Baby Unit krijgen zwangere vrouwen waarvan de 
ongeboren baby onder toezicht is gesteld (OTS) en hun 
partners klinische begeleiding om te voorkomen dat hun baby 
direct na de geboorte uit huis wordt geplaatst.   
 
Moeder baby interventie (een preventieve interventie)  
Het moeder-baby project is bedoeld voor moeders,      
maar ook vaders, met psychische problemen die     
geholpen willen worden in het contact met hun baby 
tot 1 jaar. 
De begeleiding richt zich vooral op het ruimte maken voor 
(het belang van) de interactie tussen ouder en kind, en het 
vergroten van positieve ervaringen daarin. Deze zijn 
essentieel voor een  gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling 
van baby’s. 
Het is een interventie die ingezet dient te worden naast een  
lopende behandeling van de ouders, het is niet een op zichzelf 
staande behandeling. 
 

Extra's www.yulius.nl 
 

Gegevens aanwezige 
netwerk  

Naam:    C. van der Wilt 
Tel:        06-53292691 
Email:     c.v.d.wilt@yulius.nl 
Functie:  Coördinator GGZ preventie-preventiefunctionaris 

 
 
  



 

 
 

50 

Bijlage 3. Tekenblad 
 
Aldus overeengekomen op 01-06-2022 te Dordrecht: 
 
 
§ Albert Schweitzer ziekenhuis 

A.G.M. Rutters, raad van bestuur 
 
 
 
 
 

§ Antes Zorg BV 
S. Corvers, manager bedrijfsvoering 
 
 
 
 
 

§ ASVZ 
C. Karels manager ondersteuning thuis 
 
 
 
 
 

§ Babythuiszorg 
J. Spiertz, manager zorg  
 
 
 
 
 

§ Dienst Gezondheid & Jeugd 
M.C. Noordhoek, manager cluster gezond en veilig opgroeien 
 
 
 
 
 

§ DrechtDokters 
C.de Jong, relatiemanager RHO 
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§ Eerstelijns verloskundigen  
D. de Ruiter, verloskundige 
 
 
 
 
 

§ Gemeente Dordrecht 
H. van der Linden, wethouder Dordrecht 
 
 
 
 
 

§ Gemeente Zwijndrecht 
R de Meij, wethouder Jeugd, Gezondheid, WMO, Onderwijs, Sport en Cultuur 
 
 
 
 
 

§ De Hoop GGZ 
H. Verrips, individueel behandelaar/groepsbegeleider vrouwen 4-Life 
 
 
 
 
 

§ Jong JGZ 
M. Arts, directeur bestuurder  
 
 
 
 
 

§ Kinderdagverblijven 
Prokino 
J. van Elteren, leidinggevende 
 
 
 
 

SDK kinderopvang 
S. Plaisier, directeur 
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§ MEE/Vivenz 
A. Scheening, manager 
 
 
 
 
 

§ Netwerk Kraamzorg Drechtsteden 
P. Boudewijn, voorzitter 
 
 
 
 
 

§ Pameijer 
A. van Doorn, bestuurder 
 
 
 
 
 

§ Raad voor de Kinderbescherming 
C. van Gemerden, vestigingsmanager 
 
 
 
 
 

§ ROC Da Vinci College 
P. Zevenbergen, interim lid van het college van bestuur 
 
 
 
 
 

§ Stichting Het Babyhuis 
A. Verwoerd, operationeel directeur  
 
 
 
 
 

§ Stichting Jeugdbescherming West, Zuid-Holland 
N. Konings, in opdracht van Drs A.J. Rotering, raad van bestuur 
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§ Stichting Jeugdteams ZHZ 
M. van Schie in opdracht van A.Theunissen, directeur  
 
 
 
 
 

§ Veilig Thuis ZHZ 
M.C. Noordhoek, manager cluster gezond en veilig opgroeien 
 
 
 
 
 

§ VSV Dordrecht e.o. 
HM den Breejen-de Kruijf, voorzitter 
 
 
 
 
 

§ William Schrikker Stichting 
H.N. Poot, MSc, directeur jeugdbescherming & jeugdreclassering 
 
 
 
 
 

§ Yulius 
Drs C. van der Wilt, coördinator GGZ preventie-preventiefunctionaris 

 
 
 
 
 


