
 

 

Protocol VSV ADRZ   

 

Kwetsbare zwangere  

Datum invoering : 8-2019 
Datum revisie      :  8-2024 
 

Inleiding en achtergrond: 
Regelmatig krijgen hulpverleners te maken met kwetsbare zwangeren, zwangeren die extra 

aandacht nodig hebben. Denk aan een aanstaande ouder(s) met een verstandelijke 

beperking, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, komend uit een zwak 

sociaal milieu, tienermoeder of -vader of enige andere reden die extra aandacht vergt.1 

Uit onderzoeken en maatschappelijke discussies is gebleken dat de opvoeding van kinderen 

door mensen uit één van deze groepen problemen met zich mee kan brengen. Het kan voor 

ouders moeilijk zijn om voor de zorg en opvoeding van hun kind verantwoordelijk te zijn. In 

sommige situaties lukt het met ondersteuning vanuit het sociale netwerk of de hulpverlening, 

maar in andere situaties blijkt dat de opvoedingssituatie voor het kind onvoldoende of zelfs 

onveilig is en zal er extra zorg geboden moeten worden. 

Het signaleren en aanpakken van problemen vereist zorgvuldige samenwerking tussen alle 

betrokken instanties. 

Binnen deze groep zwangeren komen naast problemen in de opvoedingssituatie vaker 

obstetrische en foetale/neonatale problemen voor; deze worden in het protocol verder 

toegelicht.  

Doel:        
Aanbevelingen doen om de geboortezorg rondom kwetsbare zwangeren sluitend te krijgen 

met als doel dat op tijd hulpverlening op gang wordt gebracht voor moeder en kind.  

Het voorliggende samenwerkingsprotocol is richtinggevend en heeft tot doel om: 

 Een goede begeleiding te geven aan de aanstaande ouder(s)en het (ongeboren) kind 
tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. 

 Te komen tot een goede afstemming en duidelijke afspraken met de betrokken 
instanties, zó dat er een optimale continuering van het zorgtraject is na de afsluiting 
van de verloskundige zorg. 

 Een weloverwogen inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden voor en de 
veiligheid van het (ongeboren) kind. 

 Zo nodig tijdig een advies in te winnen bij Veilig Thuis. Dit is op elk moment in het 
proces mogelijk. 

                                                           
1 Voor asielzoekers bestaat een apart VSV-protocol. Voor een onbedoelde zwangerschap 

volgt een protocol. 



 
 

Toepassingsgebied:  
Obstetrie 

Definitie: 

Dit protool is bedoel voor zwangeren die extra aandacht nodig hebben. Denk aan een 

aanstaande ouder(s) met een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, 

psychiatrische problematiek, komend uit een zwak sociaal milieu, tienermoeder of -vader of 

enige andere reden die extra aandacht vergt. 

Algemene opmerkingen:  

Het protocol begint met een algemeen stappenplan dat voor elke kwetsbare zwangere van 

toepassing is. Daarna volgt per categorie een toelichting en aanvullende stappen op het 

algemene stappenplan.  

Werkwijze : 

 

Algemeen stappenplan 

1.Intake  

Intake (door verloskundige) evt. met gebruik van risico-inventarisatielijst zoals 

R4U/mind2care/ReproQ. 

- Identificatie/signalering van kwetsbare zwangeren, o.b.v.: 
o Anamnesegesprek. 
o Gegevens uit medisch dossier. 
o Andere informatie van betrokken zorgverleners t.b.v. juiste signalering opgevraagd 

n.a.v. intakegesprek. 
- Inventariseren bestaande hulpverlening. 
- Vangnet/sociaal netwerk in kaart brengen. 
- Voorlichtingsmateriaal meegeven. 
- Toestemming vragen voor contact met bestaande hulpverlening en noteren.   
 

2. Zwangerschap 

- Overleg: 
o Casemanager aanstellen. 
o Intern bespreken cliëntenoverleg. 
o Contact met huisarts en bestaande hulpverleners om situatie verder in kaart te 

brengen.  
o Laagdrempelig bespreken op cliëntenoverleg 2e lijn. 

 
- Extra zorg: 

o Zo nodig aanmelden Veilige Start na toestemming.   
o POP-poli overwegen.  
o Zo nodig advies inwinnen en zo nodig melding doen bij Veilig Thuis. 
o Voor overige instanties zie bijlage: sociale kaart.  
o Zo nodig netwerkbijeenkomst plannen.  

 
 



 
- Prenataal: 

o Reguliere onderzoeken. 
o Afhankelijk van betreffende groep kwetsbare zwangeren specifieke onderzoeken 

(zoals urinescreening bij middelenverslaving e.d. Zie verder in dit protocol). 
o Zo nodig verwijzing binnen 1e en/of 2e lijn en/of naar andere instantie (ook afspraken 

voor partus en direct postpartum al doorgeven) 
o Gemaakte afspraken monitoren. 
o Groei-echo’s 28-32-36weken.  
o Afhankelijk van medicatie/middelengebruik, C/KA regelen.  
o Kraamzorg (laten) regelen + inlichten over de situatie en vragen voor prenataal 

huisbezoek (zeker als zwangere niet bekend is bij Veilige Start). 
o Vastleggen van alle afspraken t.a.v. zorg in zwangerschapskaart/dossier. 
o Opstellen van geboorteplan door zwangere stimuleren. 
o Bespreken of postpartum consult kinderarts nodig is, en zo ja, dit regelen. 
o Plan van aanpak opstellen peripartum. (wel of niet mee naar huis/ wel of geen BV 

toegestaan/afgesproken opnameduur postpartum/wie moet er geïnformeerd worden 
m.b.t. geboorte/wie mag er wel/niet bij de partus zijn). Tweede lijn mailwisseling 
informatie/peripartum plan van aanpak alleen via tweede lijns verloskundige 
contactpersoon kwetsbarezwangere/poppoli. 

o Anticonceptie alvast bespreken.  
 

3. Nataal: 

- Check plan van aanpak (opgesteld in de zwangerschap). 
- Bij opname voor partus, check afspraken/informeer Veilige Start/Veilig Thuis.  
- Indien afgesproken: kinderarts op hoogte brengen. 
- Indien klinisch kraambed aanbevolen: B-D indicatie t.a.v. partus. 
 

4. Postnataal: 

- Indien bekend bij Veilige Start/Veilig Thuis, deze informeren.  
- Warme overdracht naar huisarts, kraamzorg en verloskundige indien klinische partus.  
- Warme overdracht aan huisarts en JGZ door 1e lijns verloskundige bij afsluiten KB. Bij 

langdurige opname gebeurt dit door 2e lijn.  

- Anticonceptie bespreken.  



 
 

Zwangeren met verstandelijke beperking 

 
Identificatie: 

Mentale retardatie (letterlijk geestelijke achterstand), zwakzinnigheid, intellectuele stoornis, 

geestelijke/verstandelijke beperking of mentale handicap is een ontwikkelingsstoornis waarbij 

de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een 

gemiddeld niveau niet zullen bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om 

volledig te functioneren in vergelijking met leeftijdgenoten. Daarom wordt wel gesproken van 

een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking.  

Risico’s: 

- 30-60% van de kinderen van zwangeren met een verstandelijke beperking worden uit 
huis geplaatst. 

- Hogere kans op depressie, angst en stress. 
- Hogere kans op pre-eclampsie en premature partus.  
- Verhoogd percentage tienerzwangerschappen in deze groep.  
- Vrouwen met een verstandelijke beperking zijn gemiddeld zwaarder in gewicht, roken 

vaker en hebben vaker epilepsie dan vrouwen zonder verstandelijke beperking.  
 

Beleid: 

- Zie algemeen stappenplan 
- Aanmelden Veilige Start.  
 

Voorlichtingsmateriaal:  

- Oefenpop Mees van SMWO (Judith Menheere).  
- Koffer kinderwens. Inzetbaar door Veilige Start. 
 

Aanvullende informatie: 

- https://www.asvz.nl/specialismen/kinderwens-ouderschap 
- https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouders-met-beperking/begrijpelijke-

folders-vriendschap-liefde-kinderwens-ouderschap 
- https://www.sdw.nl/over-sdw/samenwerking 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsstoornis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitie
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouders-met-beperking/begrijpelijke-folders-vriendschap-liefde-kinderwens-ouderschap
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouders-met-beperking/begrijpelijke-folders-vriendschap-liefde-kinderwens-ouderschap
https://www.sdw.nl/over-sdw/samenwerking


 

Zwangeren met een alcohol- en/of drugsverslaving 

Identificatie: 

Vragen bij intake: 

- Alcohol en drugsgebruik in verleden? 
- Alcohol en drugsgebruik recentelijk? 
- Alcohol en drugsgebruik partner? 

- In kaart brengen van bijkomende problematiek (lage SES/inkomen/netwerk) 
 

Screenen bij: 

- Drugsgebruik afgelopen jaar; 
- Alle gegronde redenen waarvoor verdenking alcohol/drugsgebruik bestaat (bijv. 

alcohol/drugsgebruik partner, alcohol/drugsgebruik vorige graviditeit, langdurig 
alcohol/drugsgebruik in verleden). 

- Laagdrempelig screenen bij enige vermoeden van drugsgebruik.  
 

Risico’s: 

Drug Zwangerschap Neonaat 

Amfetamine 

(speed) 

Cong.afw., solutio, IUGR, foetale 

hersenbloeding 

Abstinentieverschijnselen, wiegendood. 

Cannabis Miskraam, EUG, IUGR (mogelijk niet 

veroorzaakt door cannabinoïden, maar 

door gebruik i.c.m. tabak) 

Wiegendood (mogelijk ook door gebruik 

i.c.m. tabak) 

Leer- en gedragsproblematiek: 

concentratieproblemen, impulsiviteit, 

angstklachten, moeite met ingewikkelde 

taken. 

Depressie, verslavingsgedrag, schizofrenie.  

Cocaïne Miskraam, cong.afw. 

(skelet/hart/urinewegen), microcephalie, 

solutio, part.prem., IUGR, IUVD 

Abstinentieverschijnselen. 

Leer- en gedragsproblematiek: 

concentratieproblemen, problemen in 

taalontwikkeling, leerachterstand, 

gedragsproblemen. 

GHB Onbekend (miskraam?) Onbekend (FAS?) 

Heroïne Miskraam, cong.afw., solutio, IUGR, IUVD Abstinentieverschijnselen, wiegendood, 

leer-en gedragsproblematiek 

(leerachterstand, agressie) 



 
LSD Miskraam, cong.afw. (NBD, hydrocefalie), 

part.prem. 

Onbekend 

Paddo’s Onbekend Onbekend 

XTC/MDMA IUGR, cong.afw. (hart/ 

syndactylie/klompvoeten/ontbreken 

armen en benen) 

Leer- en geheugenproblematiek. 

Alcohol Miskraam, IUVD, vroeggeboorte FAS 

 

Beleid: 

Zie algemeen stappenplan en onderstaand stroomdiagram. 

Voorlichtingsmateriaal:  

- Folder ‘Wat moet je weten over alcohol en roken voor, tijdens en na de zwangerschap. 
(folder op de praktijk of te downloaden via www.deverloskundige.nl) 

- www.drugsinfo.nl 
  

http://www.deverloskundige.nl/
http://www.drugsinfo.nl/


 
 

Stroomdiagram drugs in de zwangerschap  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Positieve anamnese 

Direct bij intake urinetest doen  
- Voorlichten over risico’s drugsgebruik in zwangerschap 
- Erop toezien dat mw. zelf plast! 
- Potje of buisje labelen waar mw. bij zit 
- Zorg dragen dat urine <24u in het laboratorium is (als dit niet lukt urine koel bewaren) 
- Aangeven dat er mogelijk nogmaals onaangekondigd een urinemonster gevraagd zal worden 
 

Urinetest 

negatief 

Urinetest positief 

voor harddrugs 

Urinetest positief 

voor softdrugs 

(cannabis) 

- Bespreken praktijk overleg.  
- Overwegen om Veilig Thuis  

melding te maken 
- Overleg huisarts (kan 

zonder toestemming cliënt) 
en evt. andere 
zorgverleners (alleen na 
toestemming cliënt); 

- Intake PND regelen 
- Verwijzing 2e lijn 

 

- Waarschuwing 

- Urinetest onaangekondigd herhalen bij 

AM 22-24wk 

Urinetest 2ex positief voor 
softdrugs 
 
Zie algemeen stappenplan. 
 

Urinetest 

negatief 

Geen verdere 

actie 

Urinetest 

negatief 

Herhaling urinetest bij AM 

36 weken 

Postpartum:  

-BV ontraden. Wanneer de 

moeder een 

‘gelegenheidsgebruikster’ is, 

dan is BV prima met advies niet 

te gebruiken tijdens 

lactatieperiode.  

-Bij twijfel urine pasgeborene 

controleren op multidrugs door 

kinderarts; indien de moeder 

hiervoor geen toestemming 

geeft, overweeg melding Veilig 

Thuis.  

-cannabisgebruik melden bij 

JGZ met toestemming van 

moeder. 



 
 

Aanvullende informatie: 

- https://www.drugsinfo.nl/publiek/vruchtbaarheid-en-zwangerschap (Trimbos instituut) 
- https://www.antesgroep.nl/hulp/psychische-aandoeningen/verslaving/zwangerschap/   
- www.alcoholenzwangerschap.nl (zie hier ook voor de interventiekaart alcoholgebruik) 
 

Bronnen: 

- KNOV praktijkkaart drugs in de verloskundigenpraktijk. 
- Wever A, Wassen M. Gevolgen van drugsgebruik op de zwangerschap, neonaat en 

lactatie: een literatuuroverzicht. KNOV 2014. P66-71. 
- Vruchtbaarheid en zwangerschap. Trimbos-instituut. Drugsinfo.nl. Geraadpleegd 4 juni 

2019. 
- Drugs achtergrondinformatie. VSV Achterhoek Oost. 2017. 

  

https://www.drugsinfo.nl/publiek/vruchtbaarheid-en-zwangerschap
https://www.antesgroep.nl/hulp/psychische-aandoeningen/verslaving/zwangerschap/
http://www.alcoholenzwangerschap.nl/


 

Zwangere tieners  

Identificatie: 

Zwangeren in de leeftijd tot 20 jaar (extra aandacht voor zwangere van 16 jaar en jonger en 

de alleenstaande tiener).  

Risico’s: 

Tienermoeders hebben een hoger risico op prematuriteit, dysmaturiteit, perinatale sterfte en 

zuigelingensterfte.  

Daarnaast hebben tienermoeders een hogere kans op anemie.  

Bij zwangere tieners waarbij geen partner in beeld is, alert zijn op incest.  

Beleid: 

Zie algemeen stappenplan. 

Aanvullende stappen: 

- Altijd Veilige Start inschakelen.  
 

Voogdij/erkennen:  

Ouderlijk gezag is het recht én de plicht van de ouder om zijn of haar kind op te voeden en te 

verzorgen. Als je gezag hebt over je kind, dan: 

 Ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind tot het 21 jaar is. 

 Heb je bijna altijd een onderhoudsplicht (je bent dus verplicht om de kosten van 
levensonderhoud te betalen). 

 Ben je de wettelijke vertegenwoordiger. 

 Beheer je het geld en de spullen van je kind. 
Wie 18 jaar of ouder is, krijgt automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Wie minderjarig 

is, dus jonger dan 18 jaar, krijgt dat in principe niet. Voor tienermoeders van 16 of 17 jaar 

oud biedt de Nederlandse wet daar wel een oplossing voor: vanaf het 16e jaar kan een 

zwangere de kinderrechter vragen om meerderjarig verklaard te worden. Dit verzoek kan al 

tijdens de zwangerschap ingediend worden. Als de kinderrechter toestemt, krijg de 

minderjarige alsnog het ouderlijk gezag over haar kind. Voor een zwangere jonger dan 16 

jaar wordt er een voogd benoemd. De voogdij eindigt als de moeder meerderjarig wordt óf de 

moeder op haar 16e of 17e door de kinderrechter meerderjarig wordt verklaard. De rechtbank 

kan ook de vader van het kind het ouderlijk gezag toewijzen. Dit gebeurt echter alleen als het 

verzoek van de vader wordt beoordeeld als in het belang van het kind. Zodra een of beide 

ouders meerderjarig wordt, zal alsnog het gezag door hen kunnen worden verkregen, maar 

dan zal eerst de voogdij moeten worden beëindigd. Dit kan op verzoek van beide of een van 

de ouders. 

Voorlichtingsmateriaal/aanvullende informatie:  



 
- FIOM-folder Jong en een kind, te downloaden via: https://www.deverloskundige.nl/over-

de-verloskundige/subtekstpagina/227/jong-en-een-kind/  
- www.tienermoeders.nl  
- www.sense.info  
 

Bronnen: 

- https://www.nationaalkompas.nl/bevolking/geboorte/samenhang/ 
- https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/262/anemie/  
 

  

http://www.deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/227/jong-en-een-kind/
http://www.deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/227/jong-en-een-kind/
http://www.tienermoeders.nl/
http://www.sense.info/
https://www.nationaalkompas.nl/bevolking/geboorte/samenhang/
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/262/anemie/


 

Zwangeren met psychiatrische aandoening 

Identificatie: 

Een psychiatrische aandoening (ook wel geestesziekte genoemd) is een aandoening die 

wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. 

Tot deze groep behoren de volgende zwangeren: 

- zwangeren bekend met psychiatrische klachten in heden of verleden 
- gebruik van psychofarmaca 
- ervaren van angst of paniek in de zwangerschap of angstig zijn voor de bevalling 
- een traumatische ervaring bij een vorige bevalling of zwangerschap 
 

Risico’s: 

Psychiatrische aandoeningen zijn een vaak voorkomend verschijnsel in de zwangerschap. 

Deze aandoeningen kunnen door de zwangerschap worden uitgelokt of verergerd. 

Ongeveer 10 – 20% van alle vrouwen ervaart depressieve klachten tijdens of in de eerste 3 

maanden na de bevalling. Vooral in het kraambed is de kans om voor het eerst of opnieuw 

depressief te worden het grootst. Herhalingsrisico na een eerdere postpartum depressie is 

40 – 60%. Een postpartum depressie is niet ongevaarlijk (suïcide risico). 

Verhoogd risico op een depressieve aandoening: 

- depressieve klachten in het verleden 
- angstklachten (in het verleden) 
- stressvolle gebeurtenis 
- complicaties tijdens voorgaande zwangerschap of bevalling 
- gebrek aan steun uit de omgeving 
- positieve familieanamnese voor psychiatrische aandoeningen 
 

Een postpartumpsychose is een aandoening die veel minder voorkomt maar wel een hoog 

herhalingsrisico heeft, indien er geen preventieve maatregelen worden genomen. Incidentie: 

1-2:1000 bevallingen bij vrouwen met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis. Vrouwen 

met een bipolaire stoornis of met een bipolaire stoornis in de familieanamnese hebben een 

sterk verhoogd risico op het oplopen van een kraambedpsychose (tot 40%). Verschijnselen: 

slaapstoornis, onrust, achterdocht, verwardheid, wanen/hallucinaties, wisselend bewustzijn, 

depersonalisatie en of derealisatie. Herhalingsrisico is onbehandeld 75-80%. Een 

postpartumpsychose heeft een verhoogd risico op suïcide en infanticide. 

Borderline persoonlijkheidsstoornis bij moeders is geassocieerd met significant meer 

verstoorde moeder-kind interactie dan bij moeders met een depressie of moeders zonder 

een psychiatrische diagnose. 

Traumatische partus i.a. 

De kans dat een vrouw na haar bevalling een PTSS ontwikkeld is 1,5-2%. De angsten uiten 

zich in het steeds weer herbeleven van de gebeurtenis. Dit gebeurt vaak in de vorm van zich 



 
opdringende herinneringen of nachtmerries. Uitlokkende factor kan een vorige bevalling zijn, 

maar ook lichamelijk of seksueel misbruik kan hieraan ten grondslag liggen. Behalve tot 

herbeleving leidt een PTSS ook tot het vermijden van prikkels die bij het trauma horen en het 

continu ervaren van een verhoogde prikkelbaarheid (zich uitend in slaapproblemen, 

overdreven waakzaamheid en schrikkerig gedrag). 

Risico factoren voor het ontwikkelen van een PTSS zijn: spoedsectio en vacuümextractie, 

maar ook pre-eclampsie/eclampsie en HELLP. Toch komt PTSS in absolute aantallen nog 

het meest voor bij vrouwen die een spontane vaginale baring hebben gehad, waar medisch 

gezien geen complicaties of onverwachte situaties zijn opgetreden. 

Beleid: 

Zie algemeen stappenplan. 

Aanvullende stappen prenataal: 

- Identificatie op basis van anamnese met psychiatrische of ernstige psychische klachten 
(in heden of verleden), en/of belaste obstetrische anamnese of obstetrische anamnese 
met onverwerkte psychische klachten.  

- Verwijs naar Veilige Start + POP-poli met 3-wekelijks MDO (1e lijns verloskundige is 
hierbij welkom). 

- Verwijs patiënten met een bipolaire stoornis en/of postpartum psychose i.a. na intake 
door naar gespecialiseerd behandelcentrum (EMC) door psychiater.  

 

Aanvullende stappen postnataal: 

- Alert zijn op signalen van postnatale depressie en postpartumpsychose. Postpartum 
psychose ontstaat binnen vier weken postpartum. De eerste signalen van een 
postpartumpsychose ontwikkelen zich meestal al in de eerste week na de bevalling. De 
signalen zijn: depressieve klachten, manische klachten, slaapstoornissen, 
prikkelbaarheid, ontremming, veel praten, achterdocht, verwardheid, hallucinaties, 
gestoorde realiteitsbeleving, desoriëntatie, wisselend bewustzijn en wanen. Vraag actief 
naar deze signalen. Doe navraag naar aanwezigheid van suïcide- of infanticide-
gedachten. Wees extra alert als de omgeving van de kraamvrouw zich zorgen maakt 
over haar emotionele toestand. 

- Belang bespreken van een goede nachtrust. 
- Bij vermoeden op postpartumpsychose opname in een gespecialiseerd behandelcentrum 

via de huisarts. 
- Bij vermoeden op angststoornis, PTSS of postnatale depressie (bij nacontrole) verwijzen 

naar Emergis/PsyQ/Viersprong of overleg met HA wat passend lijkt.  
 

Voorlichtingsmateriaal/aanvullende informatie:  

- http://www.lkpz.nl/ 
- www.psychischegezondheid.nl - geven ook folder postpartumdepressie uit. 
 

Bronnen: 

- http://www.poppoli.nl/zwangerschap-en-psychiatrie/borderline-persoonlijkheidsstoornis/ 

http://www.lkpz.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/


 
- http://www.lkpz.nl/ (Psycho-Obstetrisch-Pediatrisch (POP) protocol. Zwolle) 

- www.psychischegezondheid.nl 
- Tijdschrift voor Verloskundigen, 2015 nr. 04 40e jaargang, pg 16-21, Postpartum 

psychose in de praktijk. Handreiking voor verloskundigen. L.C. Alderlieste, R. Wesseloo, 
K.M. Koorengevel, V. Bergink. 

  

http://www.lkpz.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/


 

Zwangeren met lage SES 

Identificatie: 
SES staat voor sociaaleconomische status ofwel plaats op de maatschappelijke ladder 

vanuit sociaal en economisch gezichtspunt (bepaald aan de hand van onder meer 

opleidingsniveau, beroep en/of inkomen). Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische 

status zijn opleidingsniveau/-geschiedenis, beroepsstatus, bron van inkomsten (Wajong), 

verleden met jeugdzorg. 
Risico’s: 

Zwangeren met een lage SES hebben een verhoogd risico op pre-eclampsie, IUGR,  

vroeggeboorte en perinatale sterfte. Een deel van deze ongunstige uitkomsten heeft te 

maken met de ongezondere leefstijl van vrouwen met een lage SES, zoals roken, alcohol, 

overgewicht. Daarbij komt dat vrouwen met een lage SES minder vaak borstvoeding geven. 
Een lage SES  is een risicofactor voor omstandigheden waarin verwaarlozing, 
kindermishandeling en/of partnergeweld kunnen voorkomen. Signalen voor dergelijke 
ongunstige opgroeisituaties voor kinderen blijken vaak al in de zwangerschap aanwezig. 
 
Beleid: 

Zie algemeen stappenplan. 

Voorlichtingsmateriaal:  

- Voor zorgverleners: https://www.sdw.nl/over-sdw/samenwerking.  
- Voor ouders: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouders-met-

beperking/begrijpelijke-folders-vriendschap-liefde-kinderwens-ouderschap 
 
Bronnen: 

- Literatuurstudie socio–economische status van de zwangere in de regio Rivierenland. 
Project de zwangere centraal 2011 
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Niet-Westerse allochtone zwangeren 

 

Identificatie: 

Volgens CBS: allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-

Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun 

sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan 

tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig 

Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 

Risico’s: 

- Taalbarrière. 
- Cultuurverschillen. 
- Vrouwelijke genitale verminking (VGV).   
 

Beleid: 

Zie algemeen stappenplan. 

Aanvullende stappen: 

- Alert zijn op geboorteaangifte.   
- Bel zo nodig tolkentelefoon (hieraan zijn kosten verbonden) of gebruik Google Translate. 
- Vraag naar VGV en bekijk dit antenataal.  
- Voorlichting over (pre-)natale begeleiding in Nederland. 
- 20 weken: Hb-controle. 
- 24-28 weken: GDC. 
 

Voorlichtingsmateriaal:  

- www.zanzu.nl 
 

Aanvullende informatie: 

Zie ook apart VSV-protocol asielzoekers.  

  

http://www.zanzu.nl/


 

Bijlage: Sociale kaart t.b.v. kwetsbare zwangeren 

 
Hulpdiensten bij Gevaar 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Politie 112 Spoed 

 0900 - 88 44 Geen spoed 

Coördinator 
Jeugdpolitie 

0900 - 8844 Dhr. Renee Vader 

Eer Gerelateerd 
Geweld 

0900 – 8844  Dhr. Peter van Belleghem 

Vreemdelingenpolitie 0113 – 22 52 26  

Slachtofferhulp 0118 – 65 20 65 /  
0900 – 0101 

 

Raad voor de 
Kinderbescherming 

0118 – 67 33 33   

Penitiaire inrichting 
Torentijd 

0118 – 67 17 00  

 
 
Algemeen Maatschappelijk Werk 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Maatschappelijk 
Werk Walcheren 
(MWW) 

0118 448 844 Voor Gemeenten Middelburg, Veere en 
Vlissingen 

Stichting 
Maatschappelijk 
werk en Welzijn 
Oosterschelde 
Regio (SMWO) 

0113 – 27 71 11 Voor gemeente: 
- Borsele 
- Goes 
- Kapelle  
- Noord-Beveland 
- Reimerswaal 
- Schouwen-Duiveland 
- Tholen (alleen Cliënt 

Ondersteuning) 
 

MEE – Zeeland   bestaat niet meer, is naar: 
- MWW 
- SMWO 

Wordt nu genoemd als Cliënt 
Ondersteuning (Clio). 

AMW Terneuzen 0115 – 67 45 80  

AMW Hulst 0114 – 68 47 00  

Porthos Sluis 0117 – 45 70 50   

AanZ (Axel) 0115 – 56 30 15  

 
 
 

 

 



 
Centrum voor Jeugd & Gezin 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

CJG Borsele 0113 – 23 83 83  

CJG Goes 0113 – 24 43 88  

CJG Kapelle / 
Reimerswaal 

0113 – 24 43 23 

 

 

CJG Noord-
Beveland 

0113 – 37 73 77  

CJG Schouwen-
Duiveland  

0800 – 0096  

CJG Tholen 14 0166  
(werkt niet met dect-
telefoon) 

 

Porthos 088 – 751 40 00  

 
 
Jeugdhulpverlening 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Veilig Thuis 0800 - 2000 Onderzoek naar mishandeling en huiselijk 
geweld. 

Raad voor de 
Kinderbescherming 

0118 – 67 33 33 Onderzoek naar elke vorm van 
kindermishandeling en jeugddelinquentie 

Intervence 0118 – 67 76 00 Voorheen Jeugdzorg 

Willam Schrikker 
Groep 

088 – 526 00 00 Jeugdzorg voor mensen met een beperking 

Briedis 085 – 130 16 55 Jeugdzorg (andere organisatie) 

Leger Des Heils 
(algemeen) 

078 – 632 07 00 

 

Jeugdzorg (andere organisatie) 

Leger des Heils: 10 
Voor Toekomst 

0113 – 85 30 99 
(Goes) 
0118 – 61 52 47 
(Middelburg) 
0115 – 61 33 32 
(Terneuzen) 

 

Humanitas: Home 
Start 

0118 – 63 93 13 Hulp in gezin door opgeleide vrijwilliger 

SMWO: 
Gezinsmaatjes 

0113 – 27 71 11 Hulp in Gezin door opgeleide vrijwilliger 

Juvent 0900 - 54 63 671 Geïndiceerde jeugdhulpverlening en pleegzorg 

Vraagkracht  https://www.vraagkracht.nl/de_mensen_achter_
vraagkracht, hierop staan alle telefoonnummers 
en e-mailadressen van de medewerkers. 
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Veilige Start 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Adrz Corina Toorenaar: 
06 – 120 541 90 
Iris Rijke: 
06 - 832 895 82 

Alle 2e lijns zwangeren 

MWW Stefanie Gabriëlse 
06 – 247 498 67 
Hanneke Meesen: 
06 – 248 504 78 

Alle 1e lijns zwangeren uit Walcheren 

SMWO Famke Kramer: 
06 – 206 753 69 
Merel v.d. Graaf: 
06 – 110 301 34 

Alle 1e lijns zwangeren uit  
Oosterschelde Regio 

Bravis Brigitte Rovers: 
06 – 300 478 45 

Zwangeren uit Reimerswaal en Tholen 

Zorgsaam Marieke Muller: 
0115  -67 74 11 

Zwangeren uit Zeeuws-Vlaanderen 

FIOM 076 – 543 67 67 Onbedoelde zwangerschap, 
besluitvorming, nazorg, 
tienerzwangerschap, adoptie. 

Beschermde Wieg 0800 – 6005 Voor anoniem bevallen en 
vondelingenkamer 

 
 
Allochtonen Zwangeren 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

AZC Goes 088 – 71 52 500 AZC sluit in november 2019 

AZC Middelburg 088  - 715 82 50  

Maatschappelijk Werk 
AZC Goes  

0113 – 277 111 
(SMWO) 

Martine Kraak en Herman Heheman 

IND 0900 – 12 34 561 Voor vragen over verblijfsvergunningen 

Pharos 030 – 234 98 00 Medische Dienst Vluchtelingen werk 

VON 030 – 271 45 05 Vluchtelingen Organisatie Nederland 

Stichting Koppeling  020 – 567 15 18 Vluchtelingenwerk voor 2e lijnszorg. 

College voor 
Zorgverzekeringen 

020 – 797 89 31 Regelen verzekeringen buitenlanders / 
Nederland 

Tolkentelefoon 088 – 25 55 52 22 Let op: Dit kost geld 

 
 
GGD 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Algemeen nummer 0113 – 42 94 00  

Consultatiebureau 0113 – 24 93 15 Algemeen nummer voor gehele 
provincie 

Bemoeizorg 06 – 187 805 77 Voor zorgmijders in zorgelijke situaties 

 
 
  



 
Psychiatrie 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Emergis 0113 – 26 70 00 o.a. POP-Poli voor zwangeren met 
psychiatrische problematiek. 

PsyQ 0118 – 22 47 80  

Indigo 0113 - 24 60 60   

Ithaka 0113 - 26 79 10  

 
 
Opvang 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Veilige Opvang 

Zeeland 

0113 – 26 73 92 

(aanmeldingen) 

0113 – 26 73 90 

(algemeen) 

Voorheen blijf-van-mijn-lijf 

Witte Huis Vlissingen 0118 – 41 37 26 Dak- en Thuislozenopvang te Vlissingen 

Lage Flanken 0115 – 45 38 75 Dak- en Thuislozenopvang te Zeeuws-

Vlaanderen 

Hoeve La Selette 0114 – 67 60 85  24 uurs opvang te Vogelwaarde 

Leger Des Heils 078 632 07 00 Noodopvang te Goes 

 

Kraamzorg 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Kraamcentrum DAT 0118 - 44 19 40  

De Provinciale 

Kraamzorg 

0113 – 22 40 22  

Homecare 040 – 206 44 44  

RST 0113 – 39 63 96 Op reformatorische grondslag 

Kraamzorg Allerzorg 06 – 218 699 11 / 

06 – 154 196 05 

 

Kraamzorg de 

Waarden 

088 - 130 17 17  

Kraamzorg 1 op 1 0182 - 32 55 76 Hierbij zijn alle Zeeuwse ZZP 

Kraamverzorgenden aangesloten 



 
SHG 0187-489173 Op reformatorische grondslag 

 

Fondsen e.d. 

Omschrijving Telefoonnummer Overige informatie: 

Kledingbank  0118-227310 (ma-di-wo van 9:00 tot 16:00 

uur) 

 

Linda Foundation https://www.lindafoundation.nl/contact/ cadeaukaarten voor gezinnen 

met kinderen die zich in een 

financieel benarde positie 

bevinden 

Voedselbank de 

Bevelanden 

06 – 15440078  Coördinator Dhr. L. Louise 

Voedselbank 

Walcheren 

0118  - 627 379  

 

Procescoördinatoren Oosterschelderegio 
   

        

Gemeente Proces-

coördinator 

Functie/terrein Algemeen 

emailadres 

Emailadres Zorgmailadres Telefoonnummer Mobiel 

        

Noord-

Beveland 

Anieck 

Hoogesteger 

zie ook 

gegevens GOES 

  an.hoogesteger@goes.nl a.hoogesteger@zorgmail.

nl 

0113 - 244 385 06 -12 23 59 58 

  Brenda 

Paauwe  

JEUGD / WMO   b.paauwe@noord-

beveland.nl 

    06 - 20 60 17 82 

        

Borsele Marij van 

Aalst 

  cjg@borsele.nl mgvanaalst-

jansen@borsele.nl 

mg.vanaalst@zorgmail.nl  0113 - 238 495 06 - 23 09 98 86 

  Ilse van 

Bremen 

    ivanbremen@borsele.nl i.vanbremen@zorgmail.nl    06 - 11 26 92 11 

  Miranda 

Compeer 

    mcompeer@borsele.nl  m.compeer@zorgmail.nl   06 - 25 69 40 74 

        

Schouwen-

Duiveland 

? Ketenregisseur 

Multi Problem 

sociaaldomein

@schouwen-

duiveland.nl 

? ?   06 - 11 31 66 50 
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  Chris Wild JEUGD   Chris.Wild@schouwen-

duiveland.nl 

chris.wild@schouwen-

duiveland.nl 

0111 - 452 366   

  Mirjam Bijl SOCIAAL 

DOMEIN 

  Mirjam.Bijl@schouwen-

duiveland.nl 

mirjam.bijl@schouwen-

duiveland.nl 

0111 - 452478 06 - 18 42 63 40 

        

Tholen Mark 

Draaijer 

JEUGD / WMO   mark.draaijer@tholen.nl m.draaijer@zorgmail.nl   06 - 51 90 01 54 

  Nink 

Hendriks 

JEUGD / WMO   Nink.hendriks@tholen.nl n.hendriks@zorgmail.nl   06 - 24 96 06 70 

        

Goes Anieck 

Hoogesteger 

JEUGD / WMO cjg@goes.nl an.hoogesteger@goes.nl a.hoogesteger@zorgmail.

nl  

cjggoes@zorgmail.nl 

0113 - 244 385 06 -12 23 59 58 

  Steffi Berks JEUGD / WMO   s.berks@goes.nl s.berks@zorgmail.nl 0113 - 239 371 06 - 16 93 63 80 

        

Reimerswa

al 

Josephine 

Sinke 

Procesregisseur 

Jeugd en Gezin 

  jo.sinke@reimerswaal.nl gemeentereimerswaaljeu

gdhulp@zorgmail.nl 

  06 - 12 82 88 11 

  Marian 

Smids 

Procesregisseur 

Jeugd en Gezin 

  m.smids@reimerswaal.nl     06 - 40 48 34 20 

  Serge Buis Procesregisseur 

Jeugd en Gezin 

  s.buis@reimerswaal.nl     06 - 36 53 24 40 

        

Kapelle Josephine 

Sinke 

Procesregisseur 

Jeugd en Gezin 

  j.sinke@kapelle.nl gemeentekapellejeugdhul

p@zorgmail.nl 

  06 - 12 82 88 11 

  Marian 

Smids 

Procesregisseur 

Jeugd en Gezin 

  m.smids@kapelle.nl     06 - 40 48 34 20 

  Serge Buis Procesregisseur 

Jeugd en Gezin 

  s.buis@kapelle.nl     06 - 36 53 24 40 

  Willemijn 

van Eldik-de 

Pundert 

Proces 

coordinator 

Buurtteam 

  w.depundert@cederhof.e

u 

welzijnsociaal@welzijnka

pelle.nl 

0113 - 34 34 74 06 - 12 14 50 04 
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Benodigdheden: 

Zie per categorie onder voorlichtingsmateriaal. 

 

Verwijzing en terugverwijzing: 

Zie algemeen stappenplan. 

Voor de tweede lijn: 
 

Bevoegdheid:  
 

Literatuur:  
Zie per categorie onder bronnen. 
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Astrid Dellaert, eerste lijns verloskundige 

Sanne Meerdink eerstelijns verloskundige 

Paul Meeuwissen, gynaecoloog 

Corina Toorenaar, maatschappelijk werkster 

Judith Verhage, klinisch verloskundige 

 


