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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Vroegsignalering Zwangeren

De eerste 1000 dagen van een kind 
– van conceptie tot een leeftijd van 2 
jaar – zijn cruciaal in de ontwikkeling 
van het kind. Een goede start, goede 
informatie en de juiste begeleiding 
van de ouders in die periode heeft 
een grote invloed op de rest van het 
leven van het kind. Als jeugdver-
pleegkundige en zorgcoördinator van 
het Centrum Jeugd en Gezin op Urk 
ziet Eugenie Reijntjens gelukkig dat 
de Vroegsignalering vanaf het begin 
meteen werkt. “We gingen uit van 
één cliënt per maand en dat klopte 
precies.” Als er bij de experts zoals 
huisartsen of verloskundigen vermoe-
dens bestaan dat een jonge moeder 
extra hulp nodig heeft, kan er met 
toestemming van de moeder in spé 
hulp van JGZ worden ingeschakeld. 
Dat kan via één telefoonnummer 
waar alle signalen voor het Zorgpad 
voor zwangeren uit Noordoostpolder 
en Urk centraal binnenkomen. Het 
JGZ-team krijgt wettelijk een steeds 
prominentere rol tijdens de zwanger-
schap en de eerste drie maanden na 
de geboorte. Eugenie: “In de praktijk 
zien we dat bij aanstaande ouders 
risicofactoren mee spelen zoals roken, 
drinken, woningproblemen, schulden 
of zwangerschapsissues. Vanuit JGZ 
brengen we dan een prenataal huis-
bezoek om samen met de zwangere 

te kijken wat er nodig is. We zetten in 
op Stevig Ouderschap maar verwijzen 
ook door naar Algemeen Maatschap-
pelijk Werk als er bijvoorbeeld relatie-
problemen zijn.” 

Structuur
Binnen de Vroegsignalering werken 
diverse geboortepartners samen: 
verloskundigen, gynaecologen, 
kraamzorg en JGZ. “JGZ is de spin in 
het web,” gaat Eugenie verder. “Wij 
zetten de lijnen uit voor wat nodig is 
en koppelen weer terug naar de ver-
wijzers wat er gedaan is. Het resultaat 
is dat een zwangere vrouw nu eerder 
bij de JGZ in beeld is. Iedere maand 
komt er een cliënt bij en in het nieuwe 
jaar 2021 zijn er maandelijks al weer 
meer aanmeldingen te noteren. Het 
werkt dus! “De eerste cliënt was een 

Jeugdverpleegkundige en zorgcoördina-
tor van het Centrum Jeugd en Gezin op 
Urk Eugenie Reijntjens

aanstaande moeder die huishoude-
lijke ondersteuning nodig had. Struc-
tuur en orde aanbrengen in het huis. 
Samen met haar en haar netwerk 
hebben we gekeken wat er nodig was. 
Bij de tweede moeder was sprake van 
psychische problemen. Dat vergt weer 
heel andere begeleiding.” 
Nu de Vroegsignalering ruim een half 
jaar naar volle verwachting draait, ziet 
Eugenie ook al waar de ware kracht 
van de begeleiding ligt. “De warme 
overdracht bij de samenwerking 
tussen de verschillende disciplines. Je 
kunt beter tien keer teveel overleggen 
dan één keer te weinig. We koeste-
ren de contacten met de aanstaande 
ouders én de andere betrokken pro-
fessionals.” 

Het JGZ team is per mail bereikbaar 
via babyenpeutervragen@zorg-
groep-onl.nl.

Niet alle zwangerschappen verlopen even voorspoedig. Lichamelijke of persoonlijke omstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat al tijdens de zwangerschap zorgen ontstaan bij verloskundigen of huisartsen en dat er 
in het aanstaande gezinnetje extra begeleiding nodig is. Na de eerste voorbereidende gesprekken startte 
in november 2020 het zorgpad Vroegsignalering Zwangeren. Een samenwerkingsverband waarin ook 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van ZONL participeert. 


