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1. Inleiding 

In dit collegeadvies is een overzicht gegeven van het pakket aan prenatale voorlichting 
dat de gemeente samen met andere partners in Woudenberg aanbiedt op het gebied 
van gezondheid, welzijn en voorbereiding op het ouderschap. Aanleiding hiervoor is de 
bespreking in de raadscommissie (9 mei 2017) van het collegeadvies over het 
onderzoek dat de GGDrU heeft gedaan naar de prenatale voorlichting in Woudenberg. 
De raadsleden vroegen zich af of daarin voldoende werd ingegaan op wat ouderschap 
betekent voor de relatie. De uitkomsten en mogelijke vervolgacties waren toen nog niet 
besproken met de deelnemers aan het onderzoek. Het college heeft toegezegd om na 
deze bijeenkomst op 14 juni 2017 met een aanvullend collegeadvies te komen. In dit 
advies staan ook de belangrijkste uitkomsten opgesomd van de bijeenkomst op 14 juni 
j l . over prenatale voorlichting in Woudenberg. 

2. Prenatale voorlichting In Woudenberg 
Hieronder staan de initiatieven gericht op preventie waarbij de gemeente Woudenberg is 
betrokken. 

Doelgroep W i e / w a t 
Verloskundigenpraktijk 
De Vallei in 
samenwerking met 
andere relevante 
partners: centering 
pregnancy 
(Gemeente verleent 
subsidie.) 

Toelichting 
Aanstaande ouders In plaats van de 1:1 afspraken ter 

begeleiding van zwangerschap wordt 
een groep gevormd van vrouwen die in 
dezelfde periode bevallen. Zij komen 
10 keer bij elkaar. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt een thema 
behandeld dat past bij de fase van de 
zwangerschap. In de groep worden 
vragen, zorgen en oplossingen 
besproken. Afhankelijk van het 
onderwerp worden aanstaande vaders 
ook uitgenodigd. Een verloskundige en 
een kraamverzorgster begeleiden de 
bijeenkomsten. Soms worden er 
sprekers uitgenodigd om over een 
specifiek onderwerp te praten. Binnen 
dit traject is er aandacht voor 
ouderschap: wat gebeurt er na de 
bevalling, hoe denken de ouders over 
opvoeding, welke afspraken willen ze 
hierover maken. 

Cursus aanraking door 
Stichting Bibliotheek 
Eemland i.s.m. Stichting 
Kunst en Cultuur en 
programmacoördinator 
Cultuurhuis. 
(Gemeente verleent 
subsidie.) 

Aanstaande ouders het belang laten 
zien van aandacht en aanraking om 
het contact met het kindje op een 
gezonde manier te laten beginnen. Dit 
wordt opgezet in samenwerking met 
andere partners zoals Kraamzorg, 
Mamacafé, huisartsen, verloskundigen, 
voedingsdeskundigen om de juiste 
doelgroepen te bereiken. 

Jonge ouders Humanitas: Mamacafé 
(Gemeente verleent 
subsidie.) 

Ouders kunnen hier twee ochtenden in 
de week terecht om andere ouders te 
ontmoeten, ervaringen te delen en 
vragen te stellen. 

Jeugdgezondheidszorg 
(GGDrU) 

In het eerste levensjaar van een kind  
hebben de ouders gemiddeld 8 keer  
contact met de Jeugdgezondheidszorg.  
Alle ouders worden uitgenodigd voor 
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de contactmomenten. Naast 
lichamelijk onderzoek van de baby, 
vaccinaties, het volgen van groei en 
ontwikkeling, wordt er ook gekeken 
naar de kracht van ouders en hun 
netwerk en geluisterd naar hun 
vragen. 

In het bezoek dat de ouders(s) twee 
maanden na geboorte aan het 
consultatiebureau brengen staat de 
relatie centraal. Volgens een 
zogenaamd vroeg-
signaleringsinstrument 'Samen 
Starten' wordt ingegaan op de 
gevolgen voor de relatie van ouders nu 
ze een kind hebben. Het is gericht op 
het signaleren van opvoedsituaties die 
risico's kunnen opleveren voor de 
sociaal/emotionele ontwikkeling van 
het kind. Mocht er tijdens dat gesprek 
iets naar voren komen dan wordt daar 
een plan voor op gesteld. 

Verder is er elke woensdag in de 
Schans een inloopspreekuur voor 
(jonge) ouders. 

De jeugdgezondheidszorg speelt ook 
een rol bij gezinnen met opgroeiende 
kinderen. In de bijlage is aangegeven 
op welke momenten er nog meer 
contact is en in hoeverre de relatie van 
de ouders dan aan bod komt. 

Als er meer speelt 
• Homestart: Gezinnen die kampen met (opvoed)problemen, weinig contact hebben 

met vrienden of familie, gebrek aan geld e.d. kunnen zich aanmelden voor 
Homestart (Humanitas). Afhankelijk van de vraag of behoefte wordt er een dagdeel 
per week ondersteuning geboden door een vrijwilliger voor een periode van drie 
maanden tot ongeveer een jaar. 

• Sociaal Team: Het Sociaal Team (ST) is er voor gezinnen met meervoudige 
problematiek. Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij het ST maar dat kan ook via 
huisarts of andere zorgverleners worden gedaan. Bij ouders die verwikkeld zijn in 
een vechtscheiding en bekend zijn bij het ST, weegt het ST af op welke manier er 
maatwerk kan worden geleverd. 

Op dit moment zijn we in gesprek met aanbieders om het maatwerk op het gebied van 
informele gezins- en opvoedondersteuning verder uit te breiden. Doel hiervan is dat het 
ST dan de mogelijkheid heeft om een interventie in te zetten die past bij de situatie 
(bijvoorbeeld VoorZorg; Piep zei de muis; KopopOuders) en ook meer preventief kan 
werken. Voor het eind van het jaar wordt dit afgerond. 

3. Uitkomsten bijeenkomst 14 juni 2017 
• Alle aanwezigen (kraamzorg, jeugdverpleegkundige, verloskundige, huisarts, ST, 

Humanitas voor Home Start/Mamacafé) vonden het waardevol om op deze manier 
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elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan. En er is behoefte aan een 
vervolg. Over een hal f jaar komt iedereen weer bij elkaar 
De aanwezigen zien niet zoveel in een folder voor de jonge ouders omdat ze al 
zoveel informatie ontvangen rondom de geboorte van een kind. Ze denken dat het 
beter werkt om van elkaar de informatie te hebben zodat ze gerichter kunnen 
doorverwijzen en sneller met elkaar contact kunnen opnemen. De gemeente heeft 
inmiddels een overzicht gemaakt van alle contactgegevens en die verspreid. 
Belang van aandacht voor de vaders en de relatie werd onderschreven: 

- Het is zeker ook de bedoeling dat vaders welkom zijn in het Mamacafé. 
Mamacafé gaat aan de slag om vaders meer te betrekken. 
Huisartsen hebben vaak doorlopend contact heeft met aankomende ouders 
bij kinderwens, geboorte, opvoeding etc. Daarom zijn goede contacten tussen 
de huisarts en de verloskundigen en kraamzorg belangrijk. En als er zorgen 
zijn, kan er ook contact worden gezocht met de huisarts. 
Centering pregnancy is ook gericht op vaders (zie overzicht). 

Kraamzorg is bezig met hechting direct na de geboorte, tenzij er medische redenen 
zijn waardoor het niet kan. Het gaat dan om ongestoord huidcontact tussen baby en 
moeder van minimaal een uur tot en met de eerste voeding. Zo nodig wordt hulp 
aangeboden bij de voeding. Als het niet bij de moeder kan, kan het bij de vader. Dit 
zorgt voor een goede start van de ouder-kind relatie. Deze manier van werken 
maakt onderdeel uit van het keurmerk Baby Friendly Nederland (BNF). 
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Bijlage: Overige contactenmomenten JGZ en ouders 

Peuterperiode 
Tijdens de peuterperiode is er gemiddeld 4 contact met ouders en hun kind. Hoewel er 
dan niet expliciet wordt gevraagd naar de relatie van de ouders, bli jft dit wel een 
aandachtspunt om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Ouders kunnen de 
JGZ buiten contactmomenten ook altijd bellen, mailen of gebruik maken van 
inloopspreekuren. JGZ onderzoekt momenteel welk vroeg-signaleringsinstrument het 
best in de peuterperiode gebruikt kan worden. 

Basisonderwijs 
In de periode 4 - 12 jaar, waarin relatieproblemen zich (blijkt uit onderzoek) vooral 
voordoen c.q. uiten, heeft JGZ een regulier contactmoment in de groepen 2 en 7. 
Kinderen worden op school gezien door de assistente JGZ. Ouders vullen van tevoren 
een vragenlijst (SDQ) in, die gericht is op het welzijn van het kind. Hierbij wordt actief 
gelet op signalen van het kind rond de gezinssituatie. 
In groep 7 worden extra vragen gesteld aan ouders over hun financiële situatie. Als er 
sprake is van problemen op dit gebied, wordt hen een extra gesprek aangeboden met 
de jeugdverpleegkundige. 

JGZ is in afstemming met het basisonderwijs momenteel bezig met verschillende 
voorlichtingsprojecten zodat ouders sneller de weg weten te vinden naar de JGZ bij 
problemen. Verder kunnen leerkrachten bij de GGD een leskist over echtscheiding lenen 
om ook op school aandacht te geven aan kinderen die te maken hebben met ouders die 
uit elkaar gaan. 

Voortgezet Onderwijs 
In de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen een 
vragenlijst en gezondheidsadviezen. In de lijst wordt ook gevraagd naar 
relatieproblematiek bij ouders. Als jongeren dat willen, als de school het adviseert of als 
de vragenlijst daartoe aanleiding geeft, kunnen de jongere en de jeugdverpleegkundige 
met elkaar in gesprek. 

Samenwerking, verbinding, consultatie en doorverwijzen 
Voor alle leeftijdsfasen geldt: onzekerheden en knelpunten kunnen leiden tot extra 
contact met de JGZ, thuis, op het consultatiebureau of op school. Omdat de JGZ zo 
vertrouwd is, kan laagdrempelig verkend worden wat er precies aan de hand is (wat wel 
en wat niet goed gaat). Soms hebben ouders een duwtje in de rug nodig, bijvoorbeeld 
om zelf iets te veranderen, hun netwerk in te schakelen of toch professionele hulp toe te 
laten. Bij problemen die leiden tot oplossingen die niet tot de taken van JGZ behoren, 
wordt verwezen naar ketenpartners, bijvoorbeeld het ST, maatschappelijk werk of 
specifieke initiatieven of voorzieningen. De jeugdarts kan ook samen met de huisarts 
kijken naar wat nodig is of rechtstreeks doorverwijzen naar specialistische zorg. 


