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START VOOR & 
BIJ DE 
GEBOORTE

KANSRIJKE 

TOEKOMST



Onverwachte uitkomst -> nieuwe 

vragen en nieuwe acties

 waarom / welke determinanten?

 lokale aanpak



achterstandwijken

30-40%, meer kans op vroeggeboorte en een laag 
geboortegewicht



Sterfte per duizend 

geboren baby’s

Achterstanden in Rotterdam bij de geboorte (2000-2006)

*sterfte rond de geboorte,  22 weken-1 week 
Poeran et al., 2011 (data: Perined)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/14767058.2010.511341?scroll=top&needAccess=true


Levensloop perspectief

• de invloed van de vroege start (vóór de 

geboorte) op het latere leven

• aandacht voor gezondheid en preventie

(niet alleen voor ziekte)

• verbreding van medisch naar holistisch & 

integraal, met alle domeinen

nodig: experimenteren voor nieuwe kennis



Sociale verloskunde

Tijd voor actie!

zorg al voorafgaand aan de zwangerschap; 
preconceptiezorg



Sociale verloskunde voor een ’Kansrijke Start’

2008 2011 2018

Lokaal experimenteren Opschalen 1.0 Opschalen 2.0

Healthy Pregnancy 4 All-1 
en 2 Healthy Pregnancy 4 All-3 Kansrijke Start

Klaar voor een kind
(en nu



Show, don’t tell (… en ga nog een keer terug)
Show, don’t tell (… en ga nog een keer terug)

bewustwording & urgentie 

-> data met elkaar bespreken 

-> gezamenlijke verantwoordelijkheid



• kennen gemeente & zorg elkaar?

• is de zorg goed op elkaar is afgestemd? of de afdelingen binnen de gemeente?

• hoe is te voorkomen dat (a.s.) ouders verloren raken in het web van zorg- en 
dienstverleners ?

• kennen professionals in de wijk elkaar? weten ze elkaar te bereiken? 

• hebben de verschillende professionals in zorg en wijk weet van elkaars 
‘netwerk’?

• spreken we elkaar taal (bijvoorbeeld kwetsbaarheid)?

• enzovoort

Gezamenlijke verantwoordelijkheid: hoe?



Kwetsbaarheid in de 
zwangerschap



Elementen uitsociale verloskunde
• over domeinen & schotten heen samenwerken

• op tijd beginnen: voor de zwangerschap 

(pre/interconceptiezorg)

• systematische screening: vraag naar medische én 

niet-medische risicofactoren

• zorg voor zorg door de juiste professionals/in het 

juiste domein (lokale zorgpaden/routekaarten) en 

zo nodig multidisciplinair overleg

• inzet van kraamzorg (bespaart kosten in 1e

levensjaar)



• focus op lokaal -> steeds aanpassen & 

doorleven

• nieuwe partners

• onverwachte uitkomsten & 

uitkomsten die we niet gelijk snappen

• andere ‘maten’ nodig (kwantitatief én 

kwalitatief)

• nieuwe vragen over bereik, aansluiting 

en toegankelijkheid

• uit je eigen comfortzone

Uitwerking sociale verloskunde



Bereiken we alle  
(aanstaande) ouders?

Welke ouders maken gebruik 

van het aanbod?

Wat zijn belangrijke 

netwerken? 

Wat zijn de belangrijkste 

informatiebronnen?

De grootste barrières?

enz



Adaptive preferences

Naar beneden bijgestelde verwachtingen om het leven in 

achterstandsposities dragelijker te maken

Dat houdt armoede in stand

ACTIE: geef regie terug door voor betere huisvesting, 

onderwijs, schuldsanering enz te zorgen

Interview met Hafez Ismaili M’hamdi

Uit de comfortzone

http://www.theyoungphilosophers.org/interview/hafez-ismaili-mhamdi-1981/


Om alle kinderen & hun ouders een kansrijke start te geven

• bewustwording vasthouden, ook na de verkiezingen (nu & in 2022)

• benut de mogelijkheden en ‘haakjes’ die er zijn

• samenwerking blijvend stimuleren

• professionals in staat stellen om die kansrijke start mogelijk te maken

• onderdeel van de opleidingen én samen opleiden

• onderdeel van preventie en coalitie akkoorden

• ingebed in alle beleid & financiering

Vooruit kijken



ken, erken & benut 
elkaars 

deskundigheden en netwerken

(je hoeft/moet niet alles zelf te doen)




