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SAMENVATTING
Inleiding Dit trajectontwerp creëert een programmaontwerp met als doel in een zo 
vroeg mogelijk stadium zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties 
te signaleren en ondersteunen. Het richt zich op de geboortezorgsector, die integraal 
en gemeenteoverstijgend zorg verleend als verloskundig samenwerkingsverband. De 
jeugdgezondheidszorg sluit hier in de zwangerschap op aan en neemt de begeleiding na de 
kraamperiode over. Dit behoeft een gezamenlijke aanpak in de zorg rond kind en gezin.

Methode Probleemanalyse, interventieontwerp, implementatiestrategie en een indicatieve 
maatschappelijke kosten-baten analyse werden gestructureerd vanuit het Knowledge-
to-Action model, een cyclische benadering passend bij de dynamiek van blijvend leren en 
verbeteren. 

Bevindingen Het ontwerp leidt tot een vroegsignaleringstraject opgebouwd uit de 
elementen screenen, samen bespreken en samen beslissen, via implementatie van het 
screeningsinstrument Mind2Care in het regionale verloskundig samenwerkingsverband. 
Daarop aansluitend start een multidisciplinaire pilot met de gespreksmethodiek Gezamenlijk 
Inschatten Zorgbehoeften, met als derde onderdeel lokale zorgpaden voor een passend 
vervolg. Implementatie vindt op operationeel niveau plaats binnen de organisaties van het 
samenwerkingsverband. Op strategisch niveau behoeft dit regionale beleidsafspraken en 
doorontwikkeling in samenwerking met de gemeenten en zorgverzekeraars. 

Discussie Uitdagingen zijn het verkrijgen van structurele fi nanciering, creëren en behouden 

van de benodigde mindset en motivatie bij zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars 
en het inzichtelijk maken van impact en effect. 

Conclusie Het ontworpen vroegsignaleringstraject richt zich op preventie (terugdringen van 
risicofactoren en/of vroege interventie) en promotie (stimuleren van beschermende factoren) 
met als verwacht resultaat, verbetering van gezondheidsuitkomsten en het verkleinen van 
gezondheidsverschillen. Het ontwerp resulteert in een gelaagd implementatietraject met 
een businesscase. 
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INLEIDING

Dit trajectontwerp creëert een gestructureerd vroegsignaleringstraject 

binnen de geboortezorg in de Drechtstedenregio van Zuid-Holland Zuid. 

Vroegsignalering is het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en 

ondersteunen van zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare 

omstandigheden. Dit is één van de speerpunten uit het landelijk 

actieprogramma Kansrijke Start, opgericht in 2018 door het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met de ambitie om 

kansenongelijkheid bij kinderen en kwetsbaarheid bij (aanstaande) gezinnen 

terug te dringen. “Ongeveer 14% van de kinderen heeft geen goede start 

bij de geboorte door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of 

een combinatie daarvan. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk bij sociale 

risicofactoren en het gebrek aan beschermingsfactoren” (VWS, 2018, p. 7). 

De zwangerschapsdoelen van het actieprogramma zijn vroegsignalering en de 

daaruit volgende toeleiding naar ondersteuning voor moeder, kind en gezin (zie 

Figuur 1). Zij vloeien over in de doelen na de geboorte.

In de regio zorgen diverse belemmeringen voor het niet of vertraagd opstarten 

van ondersteuning aan zwangeren en gezinnen in een kwetsbare situatie. Dit 

kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het (ongeboren) kind, 

de ouder-kind binding en/of het welzijn van de vrouw en haar gezinsleden (NCJ, 

2019, 2021). Vertraging leidt tevens veelal tot verzwaring van de hulpvraag in een 

later stadium, met de daarmee gepaard gaande kosten en zorgdruk (NCJ, 2019).

De sleutel naar het positief beïnvloeden van gezondheid ligt maar 

ten dele in het volksgezondheiddomein en grotendeels in andere 

beleidsdomeinen, zoals armoede, onderwijs, huisvesting, werk, 

inkomen en ruimtelijke ordening. Dit vereist inzet op een brede aanpak 

en benadering van gezondheid en gezond gedrag in samenhang met 

factoren die hierop van invloed zijn (Pharos, 2019, p.17).  

FIGUUR 1
Kansrijke Start, vijfde voortgangsrapportage februari 2022

Opmerking. Overgenomen uit Vijfde voortgangsrapportage februari 2022: Kansrijke Start (p. 4) door VWS, 2022

Doel: Meer kinderen een kansrijke start! 

Opmerking. Overgenomen uit Vijfde voortgangsrapportage februari 2022: 
Kansrijke Start (p.4) door VWS, 2022  
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Kwetsbaarheid of kwetsbare situaties zijn hierbij een ruim begrip, maar de defi nitie van 

kwetsbaarheid wordt in de geboortezorgsector eenduidig gehanteerd in navolging van 

de begripsbepaling bij zwangere vrouwen van het Erasmus MC (2019), weergegeven in 

het kader rechts.

Gezamenlijk gevoel van urgentie om vroegsignalering als onderdeel van geboortezorg 

te beschouwen, begint met het besef dat zwangeren of kraamvrouwen met problemen 

of zorgen hun hulpvraag zelf niet uiten. Dit wordt veroorzaakt door beperkte 

gezondheidsvaardigheden als ontbreken van kennis en inzicht, taalvaardigheden 

of taalbarrières, maar ook uit schaamte (stigma) en wantrouwen (Button et al., 2017, 

Cacciola et al., 2020, Ford et al., 2019; Hadfi eld & Wittkowski, 2017 en Sorsa et al., 2021). 

Bijna een derde (29%) van de Nederlandse bevolking heeft beperkte gezondheids-

vaardigheden (Nivel, 2019). Zij hebben moeite met begrijpen en toepassen van 

informatie van zorgverleners. Eén op de twee Nederlanders (48%) heeft moeite om 

zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg (Nivel, 2014). Ook zwangeren 

die normaliter over adequate gezondheidsvaardigheden beschikken, zijn zich vaak 

niet bewust van risicofactoren binnen hun gezinssituatie om in een kwetsbare situatie 

terecht te komen. Ook z�  hebben gebrek aan kennis, bijvoorbeeld over de symptomen 

van en kans op psychische problemen rond de zwangerschap (Button et al., 2017 en 

Cacciola en Psouni, 2020). 

Opmerking. Overgenomen uit Verkenning ‘Beter bereik ouders met 
verhoogde kwetsbaarheid’ (p.47) door Andersson Elffers Felix, 2020.

KADER 1
Def initie van verhoogde kwetsbaarheid van (aanstaande) ouders
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Interventies ter verbetering van gezondheidsvaardigheden bij zwangeren zijn er 

simpelweg niet (Nawabi et al., 2021). Zij zijn daardoor aangewezen op de proactieve 

houding van de zorgverleners om tot adequaat signaleren en bespreken te komen. 

Uit Nederlands onderzoek blijkt echter dat bij 25% van de zwangerschappen 

sprake is van een vorm van kwetsbaarheid op psychisch of psychosociaal 

gebied of middelengebruik, terwijl geboortezorgverleners zonder gebruik 

van een gevalideerd screeningsinstrument dit bij een minderheid van deze 

zwangerschappen signaleert (Quispel, 2014).

Ook in de Drechtstedenregio hebben de zorgverleners op dit moment geen 

eenduidige werkwijze om psychische en psychosociale kwetsbaarheden bij 

zwangeren en (aanstaande) gezinnen te signaleren en op te volgen. Dit vormt 

het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een programmaontwerp gericht op de 

geboortezorgsector in de Drechtstedenregio van Zuid-Holland Zuid. De sector is 

verenigd in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Dordrecht e.o. en betreft 

organisaties gelegen in negen gemeenten in het adherentiegebied van het Albert 

Schweitzer ziekenhuis. Het VSV bestaat uit veertien verloskundigenpraktijken, 

tien kraamzorgorganisaties, het Albert Schweitzer ziekenhuis en daarbinnen 

de maatschap gynaecologie. Het VSV werkt nauw samen met de regionale 

jeugdgezondheidszorgorganisatie Jong JGZ vanuit beider betrokkenheid bij alle 

(aanstaande) gezinnen. 

De vraagstelling die in dit ontwerp wordt beantwoord, luidt als volgt: op welke 

manier kan het vroegsignaleringstraject in de Drechtstedenregio worden 

vormgegeven, zodat zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties 

door de geboortezorgverleners gesignaleerd worden en in een zo vroeg mogelijk 

stadium de voor hen passende ondersteuning ontvangen? Als vertrekpunt dient 

het volgende advies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over de aanpak van 

jeugdhulpproblematiek (Tuenter et al., 2021, pp. 16-17): 

Uit literatuur is bekend dat een doelgerichte, integrale, gecoördineerde 

en langdurige aanpak de impact van preventie vergroot. Een preventieve 

aanpak werkt het beste wanneer gebruik wordt gemaakt van een 

combinatie van interventies die zich richten op meerdere risico- en 

beschermende factoren en wanneer er sprake is van een sterke 

samenwerking tussen partijen in verschillende domeinen. Daarnaast 

vraagt een preventieve aanpak om de inzet van bewezen effectieve 

interventies en het gebruik van data- en sturingsinformatie om de 

ontwikkeling van de doelgroep te monitoren.
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METHODE
De uitwerking van het trajectontwerp omvatte vier fasen waarbij als overkoepelend 

model gebruik werd gemaakt van het Knowledge-to-Action model (KTA-model) 

(Graham et al., 2006), uiteengezet in Figuur 2. De cyclische benadering van dit 

model van leren, anticiperen op de regionale context en bijsturen op evaluatie 

en opgedane kennis, past bij de landelijke ontwikkelingen en voortschrijdende 

inzichten. 

FIGUUR 2
Knowledge-to-Action model

a Graham et al. (2006, p. 19). b Augustijn et al. (2021, p. 16).
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Fase KTA-model Onderdeel 
trajectontwerp

Doelstelling Vraagstelling Modellen

- Adapt Knowledge 

   to Local Context

Interventie ontwerp Komen tot het best passende 
programma-ontwerp dat aansluit bij 
de knelpunten binnen de regio.

Welk programmaontwerp met bijbehorende 
interventie(s) sluit het best aan bij de regiona-
le knelpunten binnen het huidige traject rond 
begeleiding aan zwangeren en (aanstaande) 
gezinnen in kwetsbare situaties?

- Intervention Mapping 
  (Brug et al., 2017)

- TIDieR checklist 
  (Hoffmann et al., 2014)

- Assess Barriers to 

   Knowledge Use

- Select, Tailor Implement 

   Interventions

Implementatie strategie Opstellen van een 
implementatiestrategie voor het 
vroegsignaleringstraject, met een 
daarbij passend zorgnetwerk, vanuit 
inzicht in beïnvloedende factoren.

Welke implementatiestrategie is geschikt om 
het psychosociale vroegsignaleringstraject als 
netwerkzorgtraject rond aanstaande en jonge 
gezinnen te implementeren in de regio?

- Framework
   Governance in zorgnetwerken   
   (Glimmerveen et al., 2020).

- Regenboogmodel 
   (Valentijn, 2019)

- Monitor Knowledge Use

- Evaluate Outcomes

- Sustain Knowledge Use

Indicatieve 
maatschappelijke 
kosten-baten analyse

De effecten van het traject inzichtelijk 
maken en een indicatie geven van de 
maatschappelijke kosten & baten rond 
het vroegsignaleringstraject door VSV 
Dordrecht e.o.

Draagt het vroegsignaleringstraject bij tot verwe-
zenlijking van de missie en visie van VSV Dor-
drecht e.o. en is het daarbij bedrijfseconomisch 
haalbaar en maatschappelijk relevant?

- Indicatieve maatschappelijke 
   kosten baten-analyse 
   (Van Erp, persoonlijke 
   communicatie HU, 
   22 april 2022)

TABEL 1 
Onderdelen van het trajectontwerp per fase van het Knowledge-to-Action model 

Het trajectontwerp vertrok vanuit een geïdentificeerd probleem. Deze eerste 
fase van het KTA-model werd beschreven in een probleemanalyse, die kennis 
genereerde voor het vervolg. In dit eindrapport werden de belangrijkste 
bevindingen hieruit verwerkt in de inleiding. De vervolgfasen van het KTA-
model werden uitgewerkt in drie trajectonderdelen: een interventieontwerp, 
implementatiestrategie en indicatieve maatschappelijke kosten-baten analyse. 
De onderdelen volgden verschillende methoden van dataverzameling en data-

analyse. Dit wordt beschreven in Tabel 1 en toegelicht in de daaropvolgende 
paragrafen. De belangrijkste resultaten uit de drie trajectonderdelen worden in de 
bevindingensectie weergegeven. Passend bij het KTA-model en het doorlopen van 
de fasen in continue uitwisseling met de kern (knowledge creation), evolueert het 
ontwerp gaandeweg het traject.
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Interventieontwerp

De uitwerking van het interventieontwerp volgde de eerste stappen van 
Intervention Mapping (Brug et al., 2017), een protocol als leidraad voor de 
ontwikkeling van interventietrajecten en voorlichtingsprogramma’s. Vanuit het op 
de vraagstelling aansluitende model van verandering in Figuur 3, volgde 

een literatuurstudie als onderbouwing om tot een ontwerp te komen, passend 
bij het doel. De interventies binnen het ontwerp werden uitgewerkt in de 
TIDieR checklist van Hoffman et al. (2014), een checklist voor het beschrijven van 
interventies om de implementeerbaarheid te vergroten.

Implementatiestrategie

Voor het ontwerpen van de implementatiestrategie werd gebruik gemaakt 
van het framework governance in zorgnetwerken van Vilans (zie Figuur 4), als 
hulpmiddel voor de ontwikkeling van een regionaal zorgnetwerk (Glimmerveen et 
al., 2020). Het sluit aan bij de organisatie- 

en domeinoverstijgende vraagstelling. Het framework geeft inzicht in de 
beïnvloedende factoren met hun specifi eke dilemma’s, bepaald door de context 
waarin een netwerkzorgtraject zich afspeelt. 

FIGUUR 3
Model van verandering
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FIGUUR 4
Framework governance in zorgnetwerken (Vilans, 2020)

Opmerking. Overgenomen uit De governance van netwerkzorg ontrafeld (p. 28) door Glimmerveen et al. 2020.
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Literatuur- en veldonderzoek resulteerden in beïnvloedende factoren. Uitkomsten 
werden als implementatiediagnose vormgegeven in een naar de regionale 
context vertaald framework governance in zorgnetwerken. Dit op maat gemaakte 
framework diende als uitgangspositie voor de implementatiestrategie. Om 
hier richting aan te geven werd de domeinindeling van het Regenboogmodel 
van Valentijn gebruikt (2019), dat zich specifi ek richt op de verschillende 
domeinen en niveaus binnen zorgnetwerken (zie Figuur 5). Het patiënten- & 
professionalsdomein uit het Regenboogmodel werd uiteengezet op operationeel 
niveau en het organisaties- & systeemdomein op strategisch niveau. 

Indicatieve maatschappelijke 
kosten-baten analyse

Het trajectonderwerp eindigde met een indicatieve maatschappelijke kosten-
baten analyse (iMKBA) voor VSV Dordrecht e.o. Deze werd opgesteld door inzicht 
te genereren in het cliëntenperspectief, het businessmodel, de organisatorische 
case en maatschappelijke case, gebruik makend van verschillende methoden 
en modellen. De belangrijkste bevindingen worden in het volgende hoofdstuk 
gepresenteerd. 

FIGUUR 5

Voor dit gebundelde rapport voert het te ver om veldonderzoeken 

en literatuurstudies op te nemen. Bijlage A geeft wel een indruk 

van de toegepaste zoekstrategieën voor de drie literatuurstudies 

verricht voor de onderdelen probleemanalyse, interventieontwerp en 

implementatiestrategie.

Opmerking: overgenomen uit Zorgnetwerken die werken: 

De sleutel tot betere uitkomsten, (p. 5) door Valentijn, 2019.

FIGUUR 5
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BEVINDINGEN
Dit trajectontwerp neemt de door het RIVM rond mentale gezondheid beschreven 
focus over op preventie (terugdringen van risicofactoren en/of vroege interventie) en 
promotie (stimuleren van beschermende factoren) (2022). Met als beoogd resultaat, 
verbetering van gezondheidsuitkomsten en het verkleinen van gezondheidsverschillen 
bij zwangeren, hun ongeboren kinderen en (aanstaande) gezinnen. Vertrekpunt 

is onderzoek naar vroegsignalering in de geboortezorg door gedragsexperts van 

adviesbureau Dijksterhuis & Van Baaren (2020, 2021). Hierin komt de optimale combinatie 

van een vragenlijst met een methodische gespreksvoering naar voren. Dit sluit aan op de 
gevonden determinanten van gedrag in eerder genoemde probleemanalyse.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de drie beschreven 
trajectonderdelen weergegeven.

INTERVENTIEONTWERP

Het interventieontwerp vertrekt vanuit de vraagstelling: welk programmaontwerp 
met bijbehorende interventie(s) sluit het beste aan bij de regionale knelpunten 
binnen het huidige traject rond begeleiding aan zwangeren en (aanstaande) 
gezinnen in kwetsbare situaties?

Literatuurstudie resulteerde in de vier geïncludeerde rapporten met daarin 
gevalideerde methodieken en instrumenten als potentieel werkzame elementen uit 
Tabel 2. Deze werden beoordeeld op onderdelen van het vroegsignaleringstraject 
die gezamenlijk het trajectontwerp kunnen beslaan, te weten: screenen & 
signaleren via een screeningsinstrument, bespreken met behulp van een 
gespreksmethodiek en toeleiden naar zorg op maat. 

De beoordeling werd gebaseerd op de huidige diepgang van het instrument op 
kwetsbaarheden, de bevorderende factor dat de zwangere via een vragenlijst 
haar antwoorden kan aangeven (Dijksterhuis & Van Baaren, 2020, 2021) en de 
toegankelijkheid voor anderstaligen of zwangeren met een lagere taalvaardigheid. 
Bij deze beoordeling moet gezegd dat alle instrumenten zich continu verbeteren 
en doorontwikkelen op basis van ervaring en evaluatie.

Auteurs (jaartal) Studiedesign Optionele werkzame elementen voor het trajectontwerp Level of 
evidence

Andersson Elffers 

Felix (2020) 

Onderzoeksrapport, 
waarin kwalitatief onderzoek gecombineerd 
met behavioural design

- Screeningsinstrument: R4U, M2C, ALPHA-NL
- Gespreksmethodieken: GIZ-methodiek, Positieve Gezondheid

C

Artesis Plantijn Hoge-

school Antwerpen (2018)

Handreiking, behorende bij het vroegsigna-
leringstraject en zorgtraject voor kwetsbare 
zwangeren voortkomend uit projectmatig 
wetenschappelijk onderzoek 

Handvatten en voorbeelduitspraken m.b.t.:
- Een gesprek over de situatie van de zwangere vrouw voeren
- Een vermoeden van kwetsbaarheid ter sprake brengen
- Overgaan tot een toeleiding naar zorg, een afronding of een vervolg

C

Dijksterhuis en 

van Baaren (2020)

Onderzoeksrapport, vergelijkend onderzoek 
met kwantitatieve data-analyse gecombineerd 
met kwalitatieve data  

- Screeningsinstrument: R4U, M2C, ALPHA-NL
- Gespreksmethodieken: GIZ-methodiek, Positieve Gezondheid > vooral verderop in de zwangerschap
- Een screeningsinstrument i.c.m. een gespreksmethodiek is meest wenselijk

B

Dijksterhuis en 

van Baaren (2021)

Onderzoeksrapport, vergelijkend onderzoek 
met kwantitatieve data-analyse gecombineerd 
met kwalitatieve data 

- Screeningsinstrument: R4U, M2C, ALPHA-NL
- Gespreksmethodieken: GIZ-methodiek, Positieve Gezondheid > vooral verderop in de zwangerschap
- Een screeningsinstrument i.c.m. een gespreksmethodiek is meest wenselijk

B

TABEL 2 
Geïncludeerde rapporten: studiedesign en potentieel 
werkzame elementen voor het trajectontwerp
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Resultaten interventieontwerp

Als overkoepelend basiszorgpad dient een voor de regio op maat gemaakte 
versie van de ‘Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ 
van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland 
(Harmsen van der Vliet-Torij et al., 2022). Deze is opgenomen in Bijlage B.

Als antwoord op de vraagstelling combineert het ontwerp voor de zorgverleners 
van het VSV vervolgens drie elkaar versterkende elementen in het contact met de 
zwangere. 

1. Screening met de digitale vragenlijst Mind2Care, zodat naast de medische,   
 ook de psychische en psychosociale context in kaart wordt gebracht. De   
 lijst wordt uitgezet via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de   
 zwangere, is laagdrempelige beschikbaarheid in twaalf talen en aangepast op  
 beperkte taalvaardigheid (B1 niveau; eenvoudig Nederlands). 

2. De gesprekmethodiek GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) maakt   
 de gevonden risicofactoren, samen met beschermende factoren, 
 bespreekbaar binnen de context van de gezinssituatie. De methodiek richt  
 zich op eigen regie en speelt in op de behoeften van de zwangere en haar   
 partner. 

3. De landelijke Zorgpadentool van Pharos leidt via regionale zorgpaden   
 naar passende ondersteuning (www.zorgpadenkansrijkestart.pharos.nl). 
 In aansluiting op de diverse categorieën kwetsbare omstandigheden    
 uit de Mind2Care, worden deze zorgpaden per gemeente     
 ingekleurd en bieden de zorgverlener inzicht in de lokale ‘sociale kaart’. Vanuit 
 het GIZ-gesprek worden op deze manier de mogelijkheden voor de 
 (aanstaande) ouders, kind en gezin afgestemd op de daadwerkelijke    
 hulpvraag en behoudt de zwangere de regie.

Het screeningsinstrument Mind2Care en de GIZ-methodiek zijn beiden in een 
beschrijvende TIDieR checklist uiteengezet (Hoffman et al., 2014), te zien in 
Bijlage C. Het programmaontwerp met daarbinnen de losse toepassingen is als 
één geheel als vroegsignaleringstraject weer te geven volgens onderstaande 
iteratieve cyclus (zie Figuur 6). 

FIGUUR 6
Programmaontwerp van het vroegsignaleringstraject
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Programmaontwerp van het vroegsignaleringstraject

Een screening op psychische en psychosociale risicofactoren wordt 
eenmalig gedaan aan het begin van de zwangerschap. Vervolgens vindt het 
vraaggestuurde gesprek plaats door de verloskundig zorgverlener en/of de 
psychosociale casemanager in de zwangerschap, met waar nodig toeleiding 
naar passende ondersteuning. De uniforme methodiek wordt opgevolgd door 
de kraamverzorgende in de kraamtijd, de regionale jeugdgezondheidszorg-
organisatie en (indien betrokken) hulpverleners van de sociale wijkteams. Deze 
ketenaanpak resulteert in het netwerkzorgtraject uit Figuur 7. 

FIGUUR 7
Vroegsignaleringstraject als netwerkzorgtraject door samenwerking met uniforme werkwijze

De mate van kwetsbaarheid is aan verandering onderhevig en daarom moet 

ook het ondersteuningsplan en -traject worden geëvalueerd en bijgesteld. 

Het traject speelt in op de veranderende behoeften, de ontwikkeling in het 

(aanstaand) ouderschap en de veranderende gezinssituatie. Tegelijkertijd 

draagt het bij aan nauwere samenwerking en eenheid van taal bij de 

betrokken zorgverleners rond het gezin. 
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IMPLEMENTATIESTRATEGIE

De implementatiestrategie richt zich op twee sporen. De strategie 
maakt uitvoering van het netwerkzorgtraject door de zorgverleners 
mogelijk. Daarnaast is de vervolgstap het vormen van een zorgnetwerk: 
de organisatievorm waarmee de uitvoerders tot netwerkzorg kunnen 
komen, doorontwikkelen en bestendigen (Glimmerveen et al., 2020). De 
implementatiestrategie beantwoordt de vraag: welke strategie is geschikt 
om het psychosociale vroegsignaleringstraject als netwerkzorgtraject rond 
aanstaande en jonge gezinnen te implementeren in de regio? 

Uit literatuur- en veldonderzoek volgden diverse beïnvloedende factoren 
voor het vormen van het zorgnetwerk. Zij werden samengevoegd met de 
uitkomsten uit de regionaal belegde bijeenkomst gehouden op 31 maart 2022, 
voor alle stakeholders uit publiek, sociaal en medisch domein van Zuid-Holland 
Zuid, die betrokken zijn bij het thema Kansrijke Start. Hier werd vanuit de 
dialoog plenair en in breakout rooms getoetst of er draagvlak is voor regionale 
samenwerking. In Bijlage D zijn de uitkomsten uit de verslaglegging door 
extern procesbegeleider Samergo opgenomen (2022, 31 maart). 

Verworven inzichten werden verwerkt tot een implementatiediagnose, 
weergegeven in Figuur 8: een voor de regio ingevuld framework governance in 
zorgnetwerken van Vilans (2020).
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FIGUUR 8
Regionaal f ramework Governance in het zorgnetwerk Zuid-Holland Zuid 

Opmerking. Overgenomen uit De governance van netwerkzorg ontrafeld (p. 28) 

door Glimmerveen et al. 2020.
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Resultaten implementatiestrategie

Het ingevulde framework vormt de basis voor verdere uitwerking van de implementatiestrategie. 
Om hier richting aan te geven, wordt het Regenboogmodel van Valentijn gebruikt (2019), in zijn 
geheel weergegeven in Figuur 5 op bladzijde 15 . Het patiënten- & professionalsdomein uit het 
Regenboogmodel wordt uiteengezet op operationeel niveau en het organisaties- & systeemdomein 
op strategisch niveau. 

Op operationeel niveau vindt implementatie van de interventies ondertussen daadwerkelijk 
plaats binnen de organisaties van het VSV. De Mind2Care wordt breed geïmplementeerd en de 
GIZ-gespreksmethodiek wordt opgestart vanuit een pilot. Het netwerkzorgtraject heeft zijn eigen 
werkgroep, gevormd door een afvaardiging van betrokken organisaties bij de GIZ-pilot. Hierbij 
wordt een cliëntenpanel betrokken, deels bestaande uit de Moederraad van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis. Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland ondersteunt 
bij monitoring. De implementatiedoelen zijn uitgewerkt in een implementatieplan op operationeel 
niveau, te zien in Bijlage E.

Op strategisch niveau behoeft dit bestuurlijk commitment, regionale beleidsafspraken en 
doorontwikkeling in samenwerking met de gemeenten en zorgverzekeraars. Uit het veldonderzoek 
blijkt de wens van gemeenten en zorgverleners tot aansluiten bij lopende initiatieven, met ruimte 
voor doorontwikkeling rond gezamenlijke thema’s. In Figuur 9 is dit in beeld gebracht, gekleurd 
naar indeling van het Regenboogmodel uit Figuur 5 (Valentijn, 2019). Deze lopende initiatieven rond 
Kansrijke Start komen samen in een Regionale Coalitie Kansrijke Start Zuid-Holland Zuid. Dit leidt 
tot een vertrekpunt van waaruit het netwerk kan worden vormgegeven en -in de toekomst- naar 
behoefte uitgebreid. Op strategisch niveau is het implementatieplan voor de ontwikkeling van deze 
regionale Coalitie ingericht als PDCA-cyclus (Walton & Deming, 1986), te zien in Bijlage F. 

Dit strategisch niveau behoeft meer tijd en aandacht. Uit de implementatiediagnose 

blijkt domeinoverstijgende governance een traag proces vol uitdagingen door van elkaar 

verschillende visies en belangen. De twee strategieën volgen daarom een eigen tijdlijn. Het 
vroegsignaleringstraject wordt gefaseerd opgestart met de organisaties, zorgverleners en 
gemeenten die daaraan toe zijn en van daaruit verspreid en doorontwikkeld. Het vormen van 
een Regionale Coalitie en de precieze vorm, naam en inhoud is een proces van co-creatie dat het 
komende jaar verdere invulling zal krijgen. De eerste stappen hiernaartoe leiden momenteel in de 
praktijk tot een verkenning voor een leerwerkplaats met GGD Zuid-Holland Zuid als initiatiefnemer. 

FIGUUR 9
Regionale Coalitie Kansrijke Start als netwerk op strategisch niveau 

Lokale Coalities 
Kansrijke Start

 Zuid-Holland Zuid

Regio-overleg 
Kansrijke Start: 

GGD met 10 
gemeenten 

Zuid-Holland Zuid

Netwerk 
Ketenzorg 
Kwetsbare 
Zwangeren

Regionale Coalitie 
Kansrijke Start 

Zuid-Holland Zuid

Vroegsignalerings-
traject regio 

Drechtsteden, 
uitbreiding mogelijk 

heel Zuid-Holland 
Zuid

MDO’s kwetsbare 
situaties zwangeren, 

aanstaande/jonge 
gezinnen

VSV Dordrecht e.o. 
& VSV Gorinchem 

(VIGEO)

…
(naar wens uit te 

breidenmet 
regionale thema’s/
overlegstructuren)

Het regenboogmodel (Valentijn, 2019)
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INDICATIEVE MAATSCHAPPELIJKE 
KOSTEN-BATEN ANALYSE

Voor uitvoering van het vroegsignaleringstraject binnen VSV Dordrecht e.o. is 
een indicatieve maatschappelijke kosten-baten analyse (iMKBA) opgesteld. 
Deze vertrekt vanuit de vraagstelling: draagt het vroegsignaleringstraject bij tot 
verwezenlijking van de missie en visie van VSV Dordrecht e.o. en is het daarbij 
bedrijfseconomisch haalbaar en maatschappelijk relevant? De belangrijkste 
bevindingen worden hier gepresenteerd. 

Kostenanalyse vroegsignaleringstraject

Vaste kosten voor het faciliteren van het traject door het VSV worden beschreven 
in Tabel 3. Dit overzicht betreft het eerste pilotjaar met VSV-brede implementatie 
M2C met daarnaast de GIZ-pilot en ondersteuningskosten voor het uitvoeren 
van alle daarbij behorende activiteiten binnen de pilot zoals verderop worden 
omschreven in het implementatieplan. Daarnaast bevat het een doorberekening 
met hogere kosten voor jaar twee wanneer het overige deel van het VSV wordt 
getraind en een structurele kostenanalyse vanaf jaar drie. Omdat het VSV zelf 
geen inkomsten genereert, is het afhankelijk van externe inkomsten en inbreng 
van de partijen uit eigen middelen. Dankzij cofi nanciering is de pilot gestart, de 
gerealiseerde fi nancieringsconstructie voor dit eerste jaar bestaat uit eenmalige 
ondersteuningsgelden op projectbasis. 

TABEL 3
Kostenanalyse: faciliteren vroegsignaleringstraject

*KO: kostenonderdeel        *PGO: persoonlijke gezondheidsomgeving
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De analyse sluit aan op het implementatieplan in Bijlage E. Bijlage E 
beschrijft als tweede kolom kostenonderdeel ‘KO’, waarbij het cijfer 
correspondeert met het cijfer van het betreffende kostenonderdeel (KO) in 
Tabel 3. Deze kolom in de bijlage maakt inzichtelijk hoe belangrijk de rol is 
van de coördinator van het traject, corresponderend met kostenonderdeel 6. 

In de kostenanalyse ontbreken indirecte kosten door tijdsinvestering. 
Deze zijn tweeledig. Enerzijds kost het implementatietraject tijd en inzet: 
scholing rond de M2C en Zorgpadentool, GIZ-training, inregelen van 
processen om te werken via een persoonlijke gezondheidsomgeving en 
inzet van werkgroepleden voor evaluatie en doorontwikkeling. Anderzijds 
kost de daadwerkelijke uitvoering tijd door informeren en motiveren van de 
zwangere, uitzetten en verwerken van de M2C en uitvoeren van het GIZ-
gesprek met het benodigde vervolg. 

Maatschappelijke baten rond kwetsbare gezinssituaties

Alleen adequaat screenen en signaleren verandert echter nog niks aan 

een kwetsbare situatie. Cruciaal onderdeel van het traject is daarom een 
opvolging op basis van de behoeften van de zwangere en haar partner 
vanuit de in haar gemeente beschikbare opties uit de Zorgpadentool 
van Pharos. Hierbij wordt preventief en vroegtijdig ingezet op zorg en 
ondersteuning of het versterken van zelfredzaamheid, uitbreiden van 
informele steun via het eigen sociaal netwerk en beschermende factoren. 
Tabel 4 illustreert hoe de combinatie van signaleren en opvolgen leidt tot 
baten als verhogen van de kwaliteit van leven en besparen van hogere 
zorgkosten en maatschappelijke kosten verderop in de ontwikkeling van het 
gezin. 

Preventie & promotie

-    Verstevigen ouderschap 

Voorbeeld: prézorg helpt kwetsbare ouders met een licht verstandelijke beperking in 
voorbereidend en jong ouderschap en helpt bij het voorkomen van verwaarlozing van 
het jonge kind 

-     Besparing medisch zorgkosten & verbeteren gezondheidsuitkomsten 

Voorbeeld: psychische problematiek wordt herkend, tijdig inzetten ondersteuning van de 
POH (praktijkondersteuner huisarts) voorkomt een postnatale depressie en daarmee 
gepaard gaande behandelkosten

-    Inzet op armoede en schulden

Voorbeeld: toegeleid naar het Prenataal Huisbezoek, ontdekt de jeugdverpleegkundige 
onderliggende fi nanciële problematiek. Zij zorgt voor de opstart van ondersteuning van 
sociaal wijkteam en/of schuldhulpverlening in de zwangerschap en begeleidt het gezin bij 
de veranderende fi nanciële situatie na de geboorte van het kind

-    Voorkomen kansenongelijkheid

Voorbeeld: inzet op de taalachterstand bij de (aanstaande) ouders en/door koppelen 
van ouders via Buurtgezinnen (sociaal netwerkvorming), voorkomt problemen op 
school en uitval bij het opgroeiende kind  

-    Bevorderen van beschermende factoren

Zwangere met migratieachtergrond sluit aan bij Centering Pregnancy en/of Centering 
Parenting, waardoor ze een sociaal netwerk opbouwt met blijvende steun en support 
van andere moeders uit de buurt

TABEL 4
Maatschappelijke baten: voorbeelden van preventie en promotie 
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TABEL 5
Belanga ten aanzien van de baten per stakeholder
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Kind & gezin

VSV Dordrecht e.o.
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Gemeenten
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Zorgverzekeraars

Maatschappij

a Wit: geen (noemenswaardig) belang - Groen: groot belang

De meeste winst door vroegtijdige opsporing en opvolging van kwetsbare 

situaties wordt behaald op kwaliteit van leven voor kind en gezin, op 

kostenbesparing voor o.a. gemeenten, overheid en zorgverzekeraars en voor 

de maatschappij in algeheel welzijn (zie Tabel 5). 

Maatschappelijke kosten rond kwetsbare gezinssituaties

Zorgverleners hebben geen besef van of belang bij de hoogte van kosten 
die gemaakt worden voor gezinnen in ernstig kwetsbare omstandigheden, 
waardoor de begroting voor het traject in Tabel 3 en de benodigde 
tijdsinvestering onevenredig groot lijken. Dat klopt natuurlijk ook als je dit 
vanuit je eigen praktijkinkomsten moet inleggen en het geen winst voor jou 
als zorgverlener oplevert. 

Voor de preventieve interventie Nu Niet zwanger in de preconceptiefase 
is in 2020 een landelijk onderzoek uitgevoerd rond zorgkosten en 
maatschappelijke kosten aan gezinnen in kwetsbare opvoedsituaties (Society 
impact). Tabel 6 is daaruit overgenomen en maakt inzichtelijk dat voorkomen 
van verergering binnen gezinssituaties, besparing van hogere kosten op lange 
termijn oplevert.

TABEL 6
Maatschappelijke baten naar beleidskolom per f inancierder 

Opmerking. Overgenomen uit Rapportage Nu Niet Zwanger: Onderzoek 

naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste 

zwangerschap (p. 29) door Society impact, 2020.
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TABEL 7
Prospectieve Risico-inventarisatie vroegsignaleringstraject

Risicoanalyse

In Tabel 7 zijn de belangrijkste risico’s voor succesvolle implementatie in het VSV in kaart gebracht en gewogen in een Prospectieve Risico-inventarisatie, inclusief 
mitigerende maatregelen. 

Risico Kansa Impactb Kans 
x 
Impactc

Maatregel

Onvoldoende bereidheid tot uitzetten 
vragenlijsten M2C

1 5 5 - Bewustwording, kennisdeling zorgverleners + herhalen

Onvoldoende invullen vragenlijsten 
M2C door zwangeren

4 5 20 - Trainen zorgverleners: bewustwording risico i.c.m. motiverende overtuigingstechnieken
- Positieve bekrachtiging zorgverleners
- Evalueren en doorontwikkelen M2C met doelgroep 

Onvoldoende draagvlak 
verspreiden GIZ in hele VSV

2 4 8 - Bewustwording, kennisdeling zorgverleners + herhalen
- Kracht van de ketenaanpak, opvolgende partners zijn stimulerende partijen

Onvolledig uitvoeren GIZ vanwege 
tijdsgebrek

3 4 12 - Bewustwording, kennisdeling zorgverleners
- Beloning/ fi nanciering per uitgevoerd GIZ-gesprek
- Kracht van de ketenaanpak, opvolgende partners zijn controlerende en stimulerende partijen 

Niet aannemen hulp door zwangeren 3 5 15 - Trainen zorgverleners
- Uitbreiden passend zorgaanbod

Niet (tijdig) verkrijgen 
vervolgfi nanciering 

4 5 20 - Plan A: structurele fi nanciering
- Plan B: opnieuw tijdelijke fi nanciering jaar 2 ZonMw/Gemeenten/Kansrijke Start (SPUK)/…

Geen bereidheid tot implementatie 
Zorgpadentool Pharos bij een deel van de 
gemeenten

4 3 12 Investering coördinator:
- Per gemeente in meenemen betrokken beleidsmedewerkers rond nut en noodzaak
- Per gemeente ondersteuning bij inkleuren
- Beginnen met + stimulans van koplopende gemeenten

a Kans: score van laag (1) naar hoog (5)
b Impact: score van laag (1) naar hoog (5)
c Kans x Impact: geel (1-9), oranje (10-19), rood (20-25)



VROEGSIGNALERINGSTRAJECT GEBOORTEZORGSECTOR ZUID-HOLLAND ZUID   27VROEGSIGNALERINGSTRAJECT GEBOORTEZORGSECTOR ZUID-HOLLAND ZUID   

Monitoring, impact en effect

Data is noodzakelijk om gaandeweg te kunnen analyseren, evalueren en 
bijsturen. Beoordelen of het traject voor alle stakeholders uitvoerbaar, betaalbaar 
en vooral zinvol is, vraagt een brede indicatorenset met structuurindicatoren, 
procesindicatoren en uitkomstindicatoren zoals te zien in onderstaande Figuur.

FIGUUR 10
Indicatoren binnen een maatschappelijke businesscase

De Balanced Score Card (BSC) in Tabel 8 op de volgende pagina geeft een 
impressie van de diversiteit aan gegevens rond het traject die gemonitord 
kunnen gaan worden. Databronnen zijn deels voorhanden en volgen deels 
via interne uitvraag in het VSV. Voor o.a. de ontwikkeling van een ervaring en 
tevredenheid uitvraag onder zwangeren en zorgverleners, is ondersteuning van 
het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland 
noodzakelijk en meegenomen in de kostenanalyse.

Opmerking: overgenomen uit Diagnose Transformatie: Een toolkit voor 
grensverleggers in de zorg, door Idenburg & Philippens, 2018.
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Stip op de horizon is de mogelijkheid om met behulp van data gezondheid en 
welzijn maatschappelijk te verbeteren, mits voldoende fi nanciële ruimte voor 
een dashboard en ondersteunende expertise op de analyse van alle gegevens. 
Op deze manier kan via resultaten van de in Tabel 8 genoemde beschrijvende 
statistiek (descriptive analytics) naar analyse, voorspellen en uiteindelijk ook 
verbeteren van strategieën (prescriptive analytics). Op dit moment in het traject 
staat het gestructureerd signaleren en bieden van passende ondersteuning 
centraal, nog vanuit het aanwezige aanbod. De volgende stap is beoordeling 
van het aansluiten van aanbod op vraag en vergelijking van de aangeboden 
zorg binnen en tussen gemeenten. Ook kan via cliëntvolgende indicatoren in 
samenwerking met de jeugdgezondheidszorg naar effect van de vroegtijdige 

inzet worden gekeken. Vooral daarvan kan geleerd en verbeterd worden. Voor 

gemeenten, overheid en het RIVM liggen hier allerlei kansen en mogelijkheden.

Zij zullen hier echter zelf het initiatief en de fi nanciering voor moeten aanreiken, 
omdat dit ‘hoog over’ sturen op data ver afstaat van de zorgverleners en voor hun 
dagelijkse praktijkvoering simpelweg niet relevant is.
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TABEL 8
Balanced Score Card vroegsignaleringstraject

Kritische succesfactoren Kritische prestatie indicatoren Databron Normwaarden Toelichting

Middelen indicatoren

Mind2Care beschikbaar Aantal praktijken/ organisaties M2C 
geïmplementeerd per VSV

VSV 14 13 praktijken en 1 ziekenhuis horen bij de 
Drechtstedenregio

GIZ getrainde zorgverleners Aantal gevolgde trainingen door VSV leden  VSV Pilot: 
15 deelnemers

Jaar 2: 30 deelnemers: twee trainingen 15 deelnemers
Jaar 3: overige

Zorgpadentool beschikbaar Aantal gemeenten met ingevulde zorgpadentool VSV 8 8 gemeenten horen bij de Drechtstedenregio

Activiteiten indicatoren

Uitzetten M2C per zwangere Aantal uitgezette vragenlijsten (per VSV en per 
gemeente)

M2C/Mijnkindonline 95% Streven naar structurele uitzet, altijd uitzonderingen 
zoals laat in zorg, communicatieproblematiek niet op te 
lossen binnen mogelijkheden M2C enz. (Quispel, 2014)

Invullen M2C door
zwangeren 

Aantal ingevulde vragenlijsten (per VSV en per 

gemeente)

M2C/mijnkindonline 80% Interne gegevens M2C: 80% score haalbaar (variatie 
30-92%), dit verdient aandacht en stimulans van het VSV 
naar de zorgverleners en van de zorgverleners naar de 
zwangeren (M2C)

Haalbare tijdsinvestering M2C Gemiddelde tijdsinvestering m.b.t. M2C per 

zwangere per praktijk/organisatie

VSV Minimaal Normwaarden nog vast te stellen als onderdeel van de 
pilot

Haalbare tijdsinvestering GIZ Gemiddelde tijdsinvestering m.b.t. GIZ per 

zwangere per discipline

VSV Minimaal Normwaarden nog vast te stellen als onderdeel van de 
pilot

Prestatie indicatoren

Monitoring kwetsbare situaties 
resulterend uit de M2C

Aantal kwetsbare situaties blijkend uit de vragenlijs-

ten van de M2C onderverdeeld in 15 categorieën 

M2C/mijnkindonline Monitoring Inzichtelijk maken wat nu onbekend is. Vervolgstap: 
analyse om vanuit een top 3 concrete verbeteracties 
door te voeren per gemeente en als Regionale Coalitie

Toename aanmeldingen 
prenataal huisbezoek JGZ 

Aantal aanmeldingen prenataal huisbezoek Jong 

JGZ per gemeente

Jong JGZ Toename Naar verwachting toename door beter signaleren van 
milde kwetsbaarheid (Factsheet NCJ, 2021)

Monitoring aantal 
aanmeldingen Kwetsbare 
Zwangeren Traject

Aantal aanmeldingen Kwetsbare Zwangeren 

Traject

Albert Schweitzer 

ziekenhuis 

Toename of 

afname

Analyse nodig: beiden mogelijk door beter signaleren 
toename, door opvolging in de 1e lijn afname
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Effect indicatoren

Afname percentage kinderen 
dat geboren wordt in een gezin 
met problematische schulden

Percentage kinderen dat geboren wordt in een 

gezin met problematische schulden

RIVM Regiobeeld per 

gemeente

Afname Normwaarden nog vast te stellen als onderdeel van de 
pilot

Afname percentage kinderen 
dat geboren wordt in een gezin 
in een zeer kwetsbare situatie 
(3 of meer risicofactoren)

Percentage kinderen dat geboren wordt in een 

gezin in een zeer kwetsbare situatie (3 of meer 

risicofactoren) 

RIVM Regiobeeld per 

gemeente

Afname Normwaarden nog vast te stellen als onderdeel van de 
pilot

Afname percentage kinderen 
met een vroeggeboorte en/of 
een laag geboortegewicht voor 
de duur van de zwangerschap 

Percentage kinderen met een vroeggeboorte en/

of een laag geboortegewicht voor de duur van de 

zwangerschap 

RIVM Regiobeeld per 

gemeente

Afname Normwaarden nog vast te stellen als onderdeel van de 
pilot

Afname uithuisplaatsingen 
van kinderen voor het tweede 
levensjaar (per 1000) 

Aantal uithuisplaatsingen van kinderen voor het 

tweede levensjaar (per 1000)

RIVM Regiobeeld per 

gemeente

Afname Normwaarden nog vast te stellen als onderdeel van de 
pilot

Resultaten indicatieve maatschappelijke 
kosten-baten analyse

Op basis van uitgewerkte onderdelen binnen deze analyse kan geconcludeerd 
worden dat het vroegsignaleringstraject door het VSV bedrijfseconomisch haalbaar 
en maatschappelijk relevant is, mits externe financiering gerealiseerd wordt. Punt 
van aandacht is dat de kostenanalyse wel de vaste kosten voor het traject schetst, 
maar niet de benodigde tijdsinvestering door de zorgverleners voor implementatie, 
uitvoering en doorontwikkeling. Het verkrijgen van structurele financiering is 
noodzakelijk om het vroegsignaleringstraject te laten slagen en daarbij vanuit 
kritieke prestatie indicatoren impact en effect op kind en gezin, het VSV en de 
stakeholders inzichtelijk te maken.

De iMKBA maakt een allesbepalend wrong pocket probleem zichtbaar (Heijink & 
Struijs, 2015). De financiële investering komt namelijk ten laste van het VSV, met 
daar bovenop de onbetaalde uitvoering en tijdsinvestering door de organisaties 
en zorgverleners behorende bij het VSV. Er is echter volop onderbouwing dat het 
vroegsignaleringstraject kansrijk is en aansluit op landelijke en regionale behoeften 
van overheid, maatschappij, gemeenten en zwangeren en hun gezinnen (VWS, 
2022; IGJ, 2020; NJi, z.d. & Patiëntenfederatie, 2014). De winst is (terecht) voor 
kind en gezin op meerdere aspecten rond kwaliteit van leven en daarnaast voor 
gemeenten, overheid en zorgverzekeraars op kostenbesparing, met een positieve 
invloed op de samenleving. 
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DISCUSSIE
Dit trajectontwerp heeft als doel te komen tot een vroegsignaleringstraject 
waardoor in een zo vroeg mogelijk stadium zwangeren en (aanstaande) gezinnen 
in kwetsbare situaties gesignaleerd en ondersteund kunnen worden. Vanuit dit 
ontwerp wordt gestart met implementatie van het screeningsinstrument M2C 
en een multidisciplinaire pilot met de GIZ-gespreksmethodiek, met aansluiting 
van lokale zorgpaden via de Zorgpadentool van Pharos voor een passende 
opvolging. Deze combinatie van elkaar aanvullende interventies leidt tot een 
gepersonaliseerd, vraaggestuurd vervolg. Als tweede innovatie speelt de uniforme 
ketenaanpak met de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams 
in op de veranderende behoeften gaandeweg de ontwikkeling in het (aanstaand) 

ouderschap en de veranderende gezinssituatie. Het traject sluit hiermee naadloos 

aan op de zwangerschapsactielijn van het actieprogramma Kansrijke Start en 

maakt zichtbaar dat gedeelde regievoering door de VSV’s passend is. Waarbij 

zorgvuldig gekeken moet worden naar de cruciale rol van een coördinerende 

kartrekker als sleutelfi guur.

De aanpak van gezondheidsverschillen vanuit Kansrijke Start wordt terecht 
een ‘wicked problem’ gevonden: een complex, veelvoudig, maatschappelijk 
probleem (NJi, 2021). De iMKBA toont daarbij rond vroegsignalering een 
wrong pocket probleem; de baten van de inzet op preventie zijn niet voor de 
investeerder (Heijink & Struijs, 2015). VWS zet in op borging van het programma 
inclusief de zwangerschapsdoelen en is zich bewust van de potentiële impact 
en fi nanciële strubbelingen: “Vanuit fi nancieel oogpunt moet hier aandacht 
zijn voor de drempels voor kwetsbare gezinnen, fi nanciering van interventies, 
samenwerkingsverbanden en de kwaliteit van zorg (en verankering hiervan in de 
zorgstandaard)” (VWS, 2021, p. 30). VSV Dordrecht e.o. pakt de concrete regionale 
vertaalslag ondertussen op met een domeinoverstijgende aanpak. Nu nog 
een sluitend fi nancieringsmodel: een combinatie van populatiebekostiging of 
uitvoeringsfi nanciering aan de uitvoerende organisaties, met trajectfi nanciering 
voor het VSV, is een reële optie.

Wat knelt is de wet- en regelgeving waaruit de bekostiging volgt Domein-
overstijgende samenwerking met gezamenlijke programma’s en fi nanciering, 
is moeilijk te realiseren zolang bij preventie drie fi nanciers (landelijke overheid, 
gemeenten en zorgverzekering) en vijf verschillende wetten betrokken zijn 
(Bouwmans, 2021). Dit behoeft bij zowel de geboortezorgverleners, de tien 
gemeenten in Zuid-Holland Zuid als de preferente zorgverzekeraars VGZ en CZ 
een verandering in mindset en open staan voor belangen die verder reiken dan 
de eigen organisatie. Met daaruit volgend een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en bereidheid te investeren in preventie nog voor de geboorte van het kind. Voor 
dit kansrijke traject gaat het de vraag zijn of dit snel genoeg tot stand komt voor 
een doorontwikkeling na het eerste pilotjaar. 

Punt van aandacht is de lastig te meten impact van inzet op preventie. Een 
belangrijk beoogd effect is afname van zorgdruk en kosten in de jeugdhulp en 
GGZ. Echter zal het, zoals staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind ook 
aankaarten in hun kamerbrief over de hervormingen in de jeugdzorg, afhankelijk 
van de lengte van de wachtlijst eerder een verkorten maar niet oplossen van 
wachtlijsten betekenen (2022). Het gewenste effect wordt daardoor niet zichtbaar. 

De kracht van preventie zit dan ook evenzogoed in promotie: het versterken 

van veerkracht en het benutten of creëren van een informeel steunend netwerk. 

Bedoeld zodat in ieder geval een eigen sociaal netwerk ondersteuning gaat 
bieden met, daar waar nodig, aanvulling van professionele hulp. 
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Wat in de iMKBA onderbelicht is gebleven, is een analyse van de tijdsinvestering 
die de daadwerkelijke uitvoering door zorgverleners inzichtelijk maakt. Dit valt 
buiten de scope van het VSV-project, maar grijpt wel in op de taakomschrijving 
en bekostiging van de uitvoerende partners binnen het VSV. Het is evident 
dat uitvoering van de stappen in het traject, inclusief het voeren van het 
juiste gesprek, de zorgverleners extra tijd kost bovenop het huidige medisch 
georiënteerde consult (TNO, 2021). De vooruitstrevende keuze voor een digitale 
vragenlijst via de persoonlijke gezondheidsomgeving van de zwangere bespaart 
ruimte op het spreekuur, maar ook deze introductie, het uitzetten en verwerken 
kost tijd. 

Limitatie in de methode is de smalle zoekstrategie vanuit de databank 
Kansrijke Start naar interventies, met een beperkte hoeveelheid geïncludeerde 
wetenschappelijke artikelen. Verder is vanwege de lijn- en domeinoverstijgende 
implementatiestrategie gekozen voor het het governance-framework van Vilans 
en het Regenboogmodel en niet voor een gevalideerde onderzoeksmethode. 
Daartegenover staat dat het doorlopen proces en de strategische uitkomst 
daarmee geheel in in lijn zijn met het Knowledge-to-Action model van 
Graham et al. (2006), waarvandaan vertrokken werd. Sterk is dat deze gekozen 
uitwerking een basis heeft gecreëerd voor een proeftuin op operationeel en 
strategisch niveau, klaar voor het vervolgtraject. De conclusie die de Raad 
voor Volksgezondheid en Samenleving trekt in haar rapport De kunst van het 
innoveren (2022, p. 58) is hierbij treffend:

De maatschappelijke opgaven vragen een lange adem. Het is de kunst te 

blijven focussen op de richting en deze te verbinden aan aanpassingen 

in beleid en fi nanciering die nodig zijn om koers te houden. Wil een 

missie succesvol zijn, dan moet die mensen raken, breed gedragen zijn en 

levend worden gehouden, gevolgen hebben voor partijen en in zichtbare 

verbeteringen voor grote groepen burgers resulteren. Niet in de laatste 

plaats voor hen die het meest kwetsbaar zijn.
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CONCLUSIE
Dit trajectontwerp geeft antwoord op de vraag op welke manier het 
vroegsignaleringstraject in de Drechtstedenregio kan worden vormgegeven, 
zodat zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties door de 
geboortezorgverleners gesignaleerd worden en in een zo vroeg mogelijk 
stadium de voor hen passende ondersteuning ontvangen.

Vanuit het ontwerp en met fi nanciering voor het eerste jaar, start het 

vroegsignaleringstraject met implementatie van het screeningsinstrument 
Mind2Care in het verloskundig samenwerkingsverband en een 
multidisciplinaire pilot met de GIZ-gespreksmethodiek, met als derde 
onderdeel lokale zorgpaden voor een passend vervolg. Het traject richt 
zich op preventie (terugdringen van risicofactoren en/of vroege interventie) 
en promotie (stimuleren van beschermende factoren) met als verwacht 
resultaat, verbetering van gezondheidsuitkomsten en het verkleinen 
van gezondheidsverschillen bij zwangeren, hun ongeboren kinderen en 
(aanstaande) gezinnen. 

Implementatie vindt op operationeel niveau plaats binnen de organisaties 
van het verloskundig samenwerkingsverband, vanuit een ketenaanpak 
met de jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams. Op strategisch 
niveau behoeft dit regionale beleidsafspraken en doorontwikkeling in 
samenwerking met de gemeenten en zorgverzekeraars. Dit leidt tot 
een vertrekpunt van waaruit een regionaal zorgnetwerk vormgegeven 
kan worden: een Regionale Coalitie Kansrijke Start Zuid-Holland Zuid. 
Uitdagingen zijn het verkrijgen van structurele fi nanciering, creëren en 
behouden van de benodigde mindset en motivatie bij zorgverleners, 
gemeenten en zorgverzekeraars en het inzichtelijk maken van impact en 
effect.

vroegsignaleringstraject in de Drechtstedenregio kan worden vormgegeven, 
zodat zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties door de 

 met implementatie van het screeningsinstrument 

zich op preventie (terugdringen van risicofactoren en/of vroege interventie) 
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BIJLAGE A. ZOEKSTRATEGIEËN LITERATUURSTUDIES
PROBLEEMANALYSE

FIGUUR A1
Stroomschema selectieprocedure artikelen en rapporten

Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Zwangeren en/of kraamvrouwen Pasgeborenen

Wetenschappelijke publicaties m.b.t. het al dan niet uiten van 
een hulpvraag of het zoeken naar hulp door zwangeren of 
kraamvrouwen in kwetsbare situaties

Publicaties gericht op een inter-
ventie

Nationale rapporten m.b.t. organisatie-overstijgende proces-
sen rond toeleiding of het inzetten van ondersteuning bij een 
(potentieel) kwetsbare zwangerschap

Publicaties anders dan in het 
Nederlands of Engels

Trefwoord Afgeleide termen

#1 help seeking Help seeking barrieres OR help seeking OR help-seeking [tiab]

#2 prenatal, postnatal Pregnant OR pregnancy OR antenatal OR prenatal OR postnatal [tiab]

#3 #1 AND #2

Trefwoord Afgeleide termen

#1 Kwetsbaar Kwetsbaarheid of kwetsbaar

Zoekstrategie PubMed

Brede zoekstrategie databank Kansrijke Start (www.KansrijkeStartnl.nl)
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INTERVENTIEONTWERP

FIGUUR A2
Stroomschema selectieprocedure rapporten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE

FIGUUR A3
Stroomschema selectieprocedure artikelen en rapporten

PIO 

Populatie Zwangeren afkomstig uit de Drechtstedenregio in kwetsbare situaties

Interventie
(+inclusiecriteria)

Screeningsinstrumenten en gespreksmethodieken die bijdragen aan 
het signaleren en bespreken van kwetsbare situaties bij zwangeren en 
het toeleiden naar passende zorg 

Outcome Kwetsbare situaties bij zwangeren worden in het begin van de zwanger-
schap gesignaleerd door verloskundig zorgverleners en deze kunnen op 
gepaste wijze hierop reageren, dit wil zeggen: het samen verkennen van 
vervolgstappen naar een passend ondersteuningsaanbod.

Trefwoord Afgeleide termen

#1 Kwetsbaar Kwetsbaarheid of kwetsbaar

Trefwoord Afgeleide termen

#1 netwerkzorg Netwerkzorg

#2 zorgnetwerk Zorgnetwerk

#3 #1 EN #2

Brede zoekstrategie databank Kansrijke Start (www.KansrijkeStartnl.nl)

Zoekstrategie zoekmachine HUGO, Hogeschool Utrecht

Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Inhoud betreft het organiseren van netwerkzorg Publicatiedatum meer dan 10 jaar geleden

Inhoud betreft het ontwikkelen van zorgnetwerken Inhoud niet gerelateerd aan de deelvragen

Nederlandse rapporten of artikelen, minimaal beho-
rende bij level of evidence categorie C

Rapporten of artikelen behorende bij level of 
evidence categorie D, zoals expert opinies



VROEGSIGNALERINGSTRAJECT GEBOORTEZORGSECTOR ZUID-HOLLAND ZUID   40

BIJLAGE B. BLAUWDRUK PSYCHOSOCIALE ZORG VSV DORDRECHT E.O. 

    Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren
     Dordrecht en omstreken

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenniscentrum
Zorginnovatie

COÖRDINEREND ZORGVERLENER
Draag over aan alle betrokken hulpverleners: verloskundig zorgverlener 
1e lijn, huisarts, kraamzorg, Jong JGZ en overige betrokken zorgverleners

Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis

Stap
1

Ja Nee

VERLOSKUNDIG ZORGVERLENER
Intakegesprek en screening kwetsbaarheid m.b.v. Mind2Care

Psychopathologie,
psychosociale problemen 

en/of middelengebruik

VERLOSKUNDIG ZORGVERLENER
Verwijs door naar gespecialiseerde hulpverlener/organisatie3

VERLOSKUNDIG ZORGVERLENER
• Maak afspraak voor cliënt
• Stem af wie de coördinerend verloskundig zorgverlener wordt
• Stem af wie de coördinerend psychosociaal zorgverlener wordt (medisch     
  maatschappelijk werk of psychiatrie)

Problematiek1

Toestemming
cliënt

Cliënt verschijnt
op afspraak

• Volg stappen Kindcheck/Meldcode2: 
  Overweeg ondersteuning door aandachtsfunctionaris 
  Verloskundig Samenwerkingsverband
• Inventariseer huidige hulpverlening
• Vraag toestemming aan cliënt voor gegevensuitwisseling
   met huidige hulpverlening / huisarts
• Leg contact met huidige hulpverlening en huisarts
• Vorm samen met cliënt een totaalbeeld van de situatie en werk samen  
  eventuele vervolgstappen uit

Geen actie op dit moment

Signalen van psychopathologie, psychosociale problemen
en/of middelengebruik

VERLOSKUNDIG ZORGVERLENER
Bespreek Prenataal Huisbezoek Jong JGZ of andere relevante 

hulpverlener/organisatie en verwijs/leid toe 3

     • Stem behandelplan af met betrokken hulpverlening en/of MDO
     • Bepaal wie coördinerend zorgverlener is
     • Vraag toestemming aan cliënt voor gegevensuitwisseling met 
        huisarts, kraamzorg, Jong JGZ
     • Maak afspraken over continuïteit van zorg & huisbezoek kraamzorg

(Geringe) twijfel of persisterende problemen

Volg Meldcode2

Volg Meldcode2

Veilig Thuis3

koppel terug aan verloskundig
zorgverlener en huisarts

Stap
2

Stap
2

Stap
2

Ja

Ja

Nee

Nee

(Zeer) kwetsbare situatie

(Potentieel) kwetsbare situatie

Stap
3

Stap
4

Stap
5

COÖRDINEREND ZORGVERLENER
• Volg stappen Kindcheck/Meldcode2

• Vraag toestemming aan cliënt voor gegevensuitwisseling
  met huidige hulpverlening / huisarts
• Stel behandelplan op in overleg met huidige hulpverlening
• Plan multidisciplinair overleg (MDO)
• Indien 2e lijns zorg, plan zo nodig multidisciplinair overleg (MDO)

MDO
• Stel definitief behandelplan vast
• Bepaal wie coördinerend zorgverlener is post partum
• Maak afspraken over continuïteit van zorg & huisbezoek kraamzorg
• Koppel terug aan alle betrokken hulpverleners: minimaal verloskundige     
  1e lijn, huisarts, kraamzorg, Jong JGZ

Cliënt bevalt

COÖRDINEREND ZORGVERLENER
Draag over aan alle betrokken hulpverleners: verloskundig zorgverlener 

1e lijn, huisarts, kraamzorg, Jong JGZ en overige betrokken zorgverleners

1 (Zeer) kwetsbaar
• Psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik, 
   in combinatie met gebrek aan hulpbronnen
• Al aanwezige of ongeboren kind(eren) (mogelijk) in gevaar
• Geen toestemming overleg met huidige hulpverlening
• Actueel misbruik en / of mishandeling

  (Potentieel) kwetsbaar 
• Lichte / enkelvoudige psychosociale problemen en / of 
   middelengebruik, in combinatie met voldoende hulpbronnen

2  Zie bijlage A voor Kindcheck / Meldcode

3  Bespreek met cliënt aanmeldingsopties, maak voor aanbod gebruik van de 
 sociale kaart uit het Convenant Kwetsbare zwangeren en Jonge Ouders

Zie achterzijde voor Werkwijze, bijlage A voor Onderbouwing, bijlage B voor Implementatie,

bijlage C voor Kindcheck / Meldcode en bijlage D voor Sociale Kaart

Stap
2

Stap
3

Stap
4

Cliënt bevalt

Stap
5
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BIJLAGE C. TIDIER CHECKLIST MIND2CARE & GIZ-METHODIEK

TABEL C1
TIDieR Checklist 1: Mind2Care 

Opmerking. Gegevens afkomstig van Stichting Mind2Care (z.d.)

TIDieR 1

Naam Mind2Care (M2C)

Waarom Om als verloskundig zorgverleners uniform en gestructureerd kwetsbare situaties te signaleren bij zwangeren: psychiatrische en psychosociale problematiek, 
middelengebruik, armoede, laaggeletterdheid, angst- en stress gerelateerde klachten

Wat, materialen Screeningsinstrument in de vorm van een vragenlijst in te vullen in een PGO
Vragenlijst beschikbaar in 10 talen (Nederlands, Engels, Spaans, Turks, Arabisch, Pools, Tigrinya, Duits, Frans, Papiamento) en op B1 taalniveau

Wat, procedures Uitzetten vragenlijst, interpreteren bevindingen en bespreken ervan met de zwangere en haar partner > door training en werkinstructies

Wie Verloskundig zorgverleners 1e en 2e lijn VSV Dordrecht e.o.

Hoe Via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) ‘mijnkindonline’ (IVIDO/HINQ)

Waar Invullen digitaal moment en locatie onafhankelijk, bespreken tijdens de intake of een consult

Wanneer en Hoeveel Eenmalig in het eerste trimester van de zwangerschap

Afstemming, maatwerk - Moment van uitzetten op maat passend bij de praktijkvoering van de zorgverlener
- Bespreken van de bevindingen is maatwerk (zie TIDieR 2)
- Toeleiden of verwijzen volgens regionale en lokale zorgpaden

Aanpassingen - Combinatie met een motiverende gespreksmethodiek
- Zorgpaden op maat, in aansluiting op de lokale zorgpaden via de Zorgpadentool van Pharos: www.zorgpadenkansrijkestart.pharos.nl

Hoe goed, gepland Percentage zwangeren dat meewerkt is praktijk- en VSV-afhankelijk, uit onderzoek blijkt: succesfactor ligt grotendeels aan de implementatiestrategie i.c.m. 
motivatie van de zorgverleners, en de evaluatie en bijsturing van het proces

Hoe goed, bereikt Evaluatie en bijsturen gaat onderdeel uitmaken van de implementatiestrategie
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TABEL C2
TIDieR Checklist 2: GIZ-methodiek 

Opmerking. Gegevens afkomstig van de informatiepagina van het NJi, als eigenaar van de GIZ-methodiek (z.d.). 

TIDieR 2

Naam GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften)

Waarom Om risicofactoren in samenhang met beschermende factoren in de context van een levens- of gezinssituatie te kunnen wegen en bespreken

Wat, materialen CAF-driehoek (Common Assessment Framework) en de Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM) 

Wat, procedures Training in gespreksvaardigheden op basis van de gespreksmethodiek en materialen 

Wie Geboortezorgprofessionals van VSV Dordrecht e.o.:
- Verloskundig zorgverleners: verloskundigen, basisartsen, gynaecologen, klinisch verloskundigen. 
- Kraamzorgmedewerkers: intakers en kraamverzorgenden
- Overige professionals binnen de 2e lijn: medisch maatschappelijk werk en psychiatrisch verpleegkundigen (de casemanagers vanuit het Kwetsbare Zwangeren 
Traject van het Albert Schweitzer ziekenhuis)

Hoe Motiverende gespreksvoering, vanuit een eenduidige materialenset die zich aanpast aan de ontwikkeling van kind en gezin

Waar Tijdens een intake, consult of de zorg op de locatie van de zorgverlener of in de thuissituatie

Wanneer en Hoeveel Na screening met de M2C en waar nodig/gewenst verderop in de zwangerschap tijdens signaleringsmomenten. 
Door de intake van kraamzorg en door kraamverzorgenden tijdens de kraamweek en door de casemanagers van het Kwetsbare Zwangeren Traject
Vervolgtraject via de JGZ en zo nodig de sociale wijkteams

Afstemming, maatwerk - De combinatie GIZ vanuit de M2C: na screening met de M2C heeft de interventie vooral tot doel de juiste hulpvraag te formuleren en daarbij passende ondersteuning
- Uitgebreidheid van met name de GOM om te signaleren hangt o.a. daardoor af van de situatie waarin en door wie de GIZ wordt toegepast
- De GIZ als doorlopende gespreksmethodiek in de keten meegroeiend met de ontwikkelingslijn van kind en ouders 

Aanpassingen Zie kopje ‘maatwerk’ en kopje ‘wie’: evalueren en op maat maken in aansluiting op de M2C en met andere partners in de keten

Hoe goed, gepland Een doorgaande gebruikerslijn tijdens alle fasen van zwangerschap, kraamperiode en daarna 0-18 vanwege het gebruik van de GIZ door de regionale jeugdge-
zondheidszorgorganisatie Jong JGZ en door de ouder-kind coaches en jeugdprofessionals van de regionale sociale wijkteams

Hoe goed, bereikt Evaluatie en bijsturen als onderdeel van het projectplan
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VERSLAG REGIONALE BIJEENKOMST KANSRIJKE START ZHZ
Procesbegeleiding en verslaglegging door Samergo (2022)

Op 31 maart jl. is met een brede vertegenwoordiging van professionals uit het 
medisch, publiek en sociaal domein en van beleidsmedewerkers vanuit de 10 
gemeentes verkend of een regionale samenwerking van meerwaarde kan zijn 
voor een Kansrijke Start voor ieder kind in Zuid-Holland Zuid. 
Deze bijeenkomst is op initiatief van Lian Siebelt, ketenregisseur VSV Dordrecht, 
Myriam van Dijk, beleidsadviseur publieke gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid en 
Dorrit Verzeijl, stafverpleegkundige bij Jong JGZ georganiseerd.

Uitkomsten

•  Vanuit alle deelnemers wordt aangegeven dat er baat is bij gemeentelijke   
 en domein- overstijgende samenwerking. 
•  De huidige situatie laat zien dat het aanbod per gemeente varieert, het   
 liefst zou je op onderdelen toewerken naar een standaard aanbod in iedere   
 gemeente. Denk aan VoorZorg, Prézorg en aanbod vanuit Nu Niet Zwanger.
•  Houd daarbij wel altijd oog voor de lokale situatie, daar wordt uiteindelijk   
 de verbinding met de zwangere gemaakt.

Genoemde thema’s of onderwerpen voor regionale samenwerking:
> Gezamenlijke financierings- en inkoopmogelijkheden
> Screening- en (vroeg)signaleringsinstrumenten 
> Ontwikkeling van zorgpaden
> Kennisdeling en onderzoek
> Scholing en deskundigheidsbevordering 
> Regionale cliëntparticipatie
> Vervoer 
> Luchtvervuiling en milieu
> Huisvesting
> Taal en taalachterstand
> Inkomen en bestaanszekerheid
> Optie vanuit de chat: voor specifieke doelgroepen (bijv. vluchtelingen, of 
vrouwen met specifieke problematiek) zou regionaal ook digitaal zorgaanbod 
geleverd kunnen worden (digitale Centering Pregnancy/Parenting, zoals nu 
bijvoorbeeld voor Eritrese vrouwen georganiseerd wordt)
 

Opbrengsten break-out sessie 1 

Hebben zwangeren baat bij regionale samenwerking en op welke thema’s 

zou kunnen worden samengewerkt? 

BIJLAGE D. VERSLAGLEGGING BIJEENKOMST KANSRIJKE START
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• Aangegeven wordt dat het belangrijk is om kennis te hebben van het netwerk   
 en van de verschillende initiatieven die er al zijn en daarbij aan te sluiten. Om te
 voorkomen dat er geen dubbel werk wordt verricht. Kijk hierbij ook naar de 
 kennis en expertise die er in andere regio’s en op landelijk niveau is. 
• Inzicht in de politieke ambities zowel op gemeentelijk als op rijksniveau.   
 Bottom up is een fi jne werkwijze maar soms hebben mensen ook een 
 goede stimulans nodig. 
• Genoemd wordt dat er tijd, mankracht en een kartrekker nodig is. Ook wordt
 opnieuw het belang van de stem van de zwangere zelf genoemd. Bijvoorbeeld   
 door het opzetten van één goede cliëntenraad of cliëntpanel in de regio. 
• Zorg voor continuïteit en informatievoorziening. En heb aandacht voor zaken 
 als arbeidsmarkt en capaciteit. 
• Breng het medisch, publiek en sociaal domein bij elkaar. Om gemeentelijke 
 en domein- overstijgende samenwerking tot een succes te maken moeten
 ook de fi nanciële werelden van de gemeenten en zorgverzekeraar bij elkaar 
 worden gebracht. De mogelijkheid wordt genoemd van een regionaal 
 kernteam waar de domeinen bij elkaar komen, een regionale opdracht wordt 
 geformuleerd die wordt gesteund door de verschillende colleges in de regio 
 én door de zorgverzekeraar. 
• Het opstellen van een meerjarenplan met een gezamenlijke ambitie, visie   
 en probleemstelling. Kijk op welke manier je gezamenlijk kan fi nancieren en   
 zorg dat de opdracht die je formuleert behapbaar is. 
• Samenwerking op het gebied van monitoring zodat je impact kan meten 
 en delen. Hiermee creëer je inzicht in wat regionale samenwerking oplevert 
 en bijdraagt aan betere uitkomsten. 
• Zorg voor een gezamenlijke intentieverklaring. Daarvoor is het belangrijk dat 
 je elkaar kent, niet alleen op bestuurlijk niveau. 
• Tot slot is genoemd dat nagedacht zou moeten worden over de term 
 ‘kwetsbare zwangere’. Er worden een aantal alternatieven geopperd zoals 
 ‘Zwangeren in een kwetsbare situatie’ of ‘zwangeren en gezinnen in 
 kwetsbare omstandigheden’. 

Vervolg

De meerwaarde van regionale samenwerking wordt door alle deelnemers 
onderschreven. In de breakoutsessies zijn mooie opbrengsten opgehaald, met 
suggesties voor onderwerpen waar op zou kunnen worden ingezet en wat 
daarvoor nodig is. De komende periode wordt door de initiatiefnemers verder 
uitgewerkt hoe vorm en inhoud te geven aan het vervolg. 

Opbrengsten break-out sessie 2

Wat is er nodig voor regionale samenwerking? 
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BIJLAGE E. IMPLEMENTATIEPLAN OP OPERATIONEEL NIVEAU
VROEGSIGNALERINGSTRAJECT ALS NETWERKZORGTRAJECT 
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BIJLAGE F. IMPLEMENTATIEPLAN OP STRATEGISCH NIVEAU
REGIONALE COALITIE KANSRIJKE START

a Organisatiesysteem (z.d.)a Organisatiesysteem (z.d.)




