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1. Inleiding

Gelijke kansen bij de start in het leven en in de ontwikkeling van positieve gezondheid en een 
veilig opvoed- en opgroeiklimaat van elk kind, staat sinds 2008 hoog op de politieke agenda. 
In internationale vergelijkingen scoort Nederland echter nog steeds ongunstig op deze aspecten. 
Ook binnen Nederland zijn er verschillen: ongunstige zwangerschapsuitkomsten en achterstand 
in ontwikkeling van positieve gezondheid komen vaker voor in achterstandswijken. Heerlen en 
Parkstad kennen in vergelijking met Nederland hoge perinatale sterfte en een slechte gezond-
heid van het (ongeboren) kind. Dit heeft grote persoonlijke gevolgen voor kind, ouders en vol-
gende generaties en grote maatschappelijke gevolgen voor de stad en de regio. 
Die ongelijke verdeling van een gezonde, veilige en kansrijke start in het leven van elk kind 
wordt niet alleen beïnvloed door medische factoren, maar ook en met name bepaald door niet-
medische factoren zoals opleiding, inkomen, woon- en werkomstandigheden en leefstijl. 
De periode vóór de conceptie en de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn kritische 
perioden voor een gezonde foetale groei en ontwikkeling, maar ook voor de kansen op een op-
timale ontplooiing op latere leeftijd. Kinderen met een minder goede gezondheid rond de ge-
boorte hebben een grotere kans op groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, 
hart- en vaatziekten en overgewicht later in hun leven. Deze factoren beïnvloeden op hun beurt 
weer de gezondheid van volgende generaties. 

Gemeente Heerlen heeft samen met partners in de periode van april 2010-juli 2014 deelge-
nomen aan een onderzoeksprogramma – gesubsidieerd door het ministerie van WVS – gericht 
op het genereren van inzichten die kunnen bijdragen aan het terugdringen van perinatale 
sterfte en ziekte in Nederland. Samen met 10 grote en vier kleine gemeenten is ingezet op 
onderzoek en verspreiding van nieuwe kennis en best practices op het raakvlak van medische 
en niet-medische factoren. De (zorg) experimenten hebben aangetoond dat een vroege aanpak 
van bewustwording over gezondheidsverschillen ook als gevolg van de invloed van sociale en 
omgevings  fac toren bijdraagt aan het verminderen van de risicofactoren. 

De landelijke inzichten zijn voor alle partijen die dit programma hebben ontwikkeld en willen 
samenwerken om in deze ontwikkeling een trendbreuk te realiseren mede aanleiding geweest 
om in Heerlen, waar zich in de kwetsbare buurten op het thema van dit actieprogramma een 
stille ramp afspeelt, met vereende kracht aan de slag te gaan. Het ontbreekt nu nog aan een 
samenhangende aanpak van deze problematiek waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. 
Dit actieprogramma gaat dit tot stand brengen. Hoofddoelstelling is bewustwording te creëren 
over ongelijke kansen van kinderen bij de start in het leven, de ontwikkeling van goede gezond-
heid en het verminderen van sociale en omgevingsfactoren die een negatieve invloed hebben op 
de zwangerschap, geboorte, gezondheid en een veilig opvoed- en opgroeiklimaat in het verdere 
leven.  

Dit actieprogramma is tot stand gekomen onder regie van de gemeente Heerlen in een inter-
actief proces met alle bij dit actieprogramma betrokken initiatiefnemers uit het medische en 
sociaal maatschappelijke werkveld in Heerlen, de regio en Limburg. Op basis van een gezamen-
lijke verkenning van de bestaande situatie is ook een goed beeld verkregen van de bestaande 
hiaten. Gezamenlijk is vastgesteld wat nodig is om de gewenste situatie voor Heerlen en haar 
kwetsbare buurten te realiseren. Aan elke activiteit of deelproject ligt een op hoofdlijnen uitge-
werkt format ten grondslag dat is geaccordeerd door de betrokken initiatief nemende partij(en).  
Er is unaniem commitment bereikt van betrokken initiatiefnemers/programmapartners voor 
strategie, proces, aanpak en uitvoering voor het voorliggende actieprogramma. 
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In de periode 2018 tot en met 2020 gaan we onder procesregie van de gemeente Heerlen samen 
de boogde trendbreuk realiseren en daarbij bewerkstelligen dat de inzet verschuift naar goede 
preventie aan de voorkant, lichte jeugdzorg daar waar nodig en dure jeugdzorg alleen nog bij 
zware urgentie. De inzichten en ervaringen worden direct gedeeld met de regiogemeenten. 
In de aanpak maken we gebruik van de kennis die er al is (b.v. Rotterdam) en brengen deze een 
slag verder. 

Op 29 maart 2017 is vanuit de Parkstad in samenwerking met Zuyd gestart met een werkcon-
ferentie “Vroeg signalering in de zwangerschap en dan…..”. Hier is de aanvang gemaakt met het 
onderwerp op de agenda te zetten bij professionals in Parkstad. De bouwstenen verzameld op 
de werkconferentie zijn mede input geweest voor de start up ten behoeve van dit actie pro-
gramma. 
In de uitvoering van dit actieprogramma zal uitdrukkelijk gestreefd worden naar aansluiting met 
al bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden in Heerlen, de regio, de provincie Limburg 
en de rest van Nederland waar in samenwerking met zorgondernemers, gemeenten en kennis-
instellingen kennis en ervaring wordt opgedaan met de doelstellingen van dit actieprogramma. 
(Zie ook de tekst onder paragraaf Kennistransfer). In de tweede schil zullen per actie/deelproject 
de daarbij te betrekken partners geselecteerd worden. 

Met dit meerjarig actieprogramma benadrukken de gemeente Heerlen en initiatiefnemers de 
kracht van haar jonge inwoners/vrouwen die zwanger zijn of willen worden en hun omgeving. 
Uitdrukkelijk zal bij alle activiteiten en deelprojecten ingezet worden op inbreng van ervaringen 
en inzichten van de begeleide vrouwen zelf. 

2. Karakteristiek van Heerlen

Ondanks vele inspanningen op sociaal  (-economisch) gebied heeft de regio Parkstad Limburg 
in het algemeen en de stad Heerlen in het bijzonder nog steeds te kampen met achterstanden 
ten opzichte van Nederland. Zo loopt het gemiddelde besteedbare inkomen ver achter op het 
Nederlandse gemiddelde ( € 29.200,- t.o.v. € 36.200,-), groeien meer kinderen op met kans op 
armoede (27 % t.o.v. 13%), is het opleidingsniveau lager en hebben mensen een ongezondere 
leefstijl (bijv. meer rokers en overgewicht, meer tienerzwangerschappen). Sterker nog: de 
gemiddelde levensverwachting is voor de Heerlenaar 1,5 jaar korter dan voor de gemiddelde 
Nederlander (RIVM 2011-2014). 

85% van de perinatale sterfte en ongunstige geboorte-uitkomsten wordt verklaard door een 
laag geboortegewicht van het kind, vroeggeboorten, aangeboren afwijkingen en een moeizame 
start. Zo is bekend dat een laag geboortegewicht mede veroorzaakt wordt door een ongezonde 
leefstijl van de moeder, zoals roken voor en tijdens de zwangerschap. Heerlenaren roken meer 
dan inwoners van Zuid-Limburg gemiddeld (GGD, 2012). In Heerlen valt op dat er meer tiener-
zwangerschappen, meer vroeggeboortes, minder gebruik van kraamzorg, en wordt minder 
borstvoeding gegeven. Deze factoren zijn belangrijke determinanten voor perinatale sterfte en 
verhogen de kans op ongezondheid bij het (ongeboren) kind. Ook is de zuigelingensterfte hoger 
dan in Nederland (4 per 1000 t.o.v. 3,6 per 1000 levendgeborenen).
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3. Probleemstelling 

Het ontbreekt nu in Heerlen (en de regio) aan een functioneel in de tijd uitgezet samenhangend 
geheel aan activiteiten om gezamenlijk doelgericht te kunnen werken aan de in de inleiding 
geschetste (achterstand) problematiek. We willen met dit actieprogramma en de pro actieve 
preventieactiviteiten naast de extra middelen die we in Heerlen al inzetten voor preventie een 
omslag realiseren om op termijn onnodig dure zorgkosten te besparen. 
Onderliggend aan de probleemstelling is door betrokken partijen gezamenlijk geconcludeerd 
dat in Heerlen:
1. mogelijke samenwerking met zorgaanbieders en huisartsen nog onvoldoende wordt benut. 

Er is onvoldoende zicht op wie met wie samenwerkt, Sociale kaart ontbreekt waaruit ook 
blijkt wat de andere deskundigheden zijn om de wederzijdse verbinding te kunnen zoeken;

2. kwetsbare omstandigheden zijn moeilijk tijdig in beeld te krijgen voor zorgverleners rondom 
zwangerschap en geboortezorg. Ruimer denken over kwetsbaarheid en vroeger beginnen 
met de bredere groep van a.s. ouders kan hieraan bijdragen;

3. het professionele netwerk nog onvoldoende in totaliteit betrokken is bij het preventieve 
 lokale/regionale jeugdbeleid. Het ontbreekt aan voldoende kennis van de lokale situatie;
4. het in de huidige situatie ontbreekt aan monitoring van meetgegevens.

4. Doelstelling

De hoofddoelstellingen van dit actieprogramma zijn bewustwording realiseren over de ongelijke 
kansen van kinderen bij de start in het leven en in de ontwikkeling van positieve gezondheid 
alsmede het verminderen van ongunstige sociale - en omgevingsfactoren die van invloed zijn 
op een ongunstige zwangerschapsuitkomst en een slechte gezondheid in het verdere leven. 
 
4.1 Subdoelstellingen
I.  Meer betrokkenheid en weet hebben van elkaars werk door gemeente en zorgverleners. 
 Meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor stimulering van pre-conceptionele gezondheid 

en verbeteringen en oplossingen op lokaal en regionaal niveau. 
II. Meer vrouwen te bereiken door educatieprogramma’s, pre conceptiezorg en een andere 
 aanpak van risicoscreening. 
III. Beter zicht op lokale kwetsbare zwangerschappen en tijdiger kunnen interveniëren door 
 o.a. verloskundigen en gynaecologen, het platform risico zwangerschappen en andere over-

legsituaties.
IV. Integraliteit van preventief jeugdbeleid bevorderen door meer kennisdeling van lokale 
 situaties op het verminderen van risico zwangerschappen. 
V. Beter zicht op effecten van inzet op het verminderen van kwetsbare zwangerschappen. 

5. Actieprogramma Heerlen: “Kansrijk van start”

5.1 Interactief proces
Dit actieprogramma is zoals in de inleiding geschetst de resultante van input van een werk-
conferentie voor alle professionals in de regio Parkstad en vervolgens een brede dialoog met 
de initiatiefnemers voor dit gezamenlijk aan te dragen actieprogramma: gemeente Heerlen, lec-
toraat Midwifery Science Zuyd, Maastricht, Maastricht UMC + (vrouw-, moeder-, kindcentrum), 
Meander JGZ, Geboortezorg Limburg, Mondriaan preventie, Welzijnsgroep (Alcander) Heerlen, 
Zuyderland Medisch Centrum (geboortecentrum), GGD Zuid-Limburg, Schunck Heerlen (biblio-
theek). Middels project- en procesmanagement-methodieken zijn bouwstenen geïnventariseerd 
en geanalyseerd. 
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De huidige situatie en aanbod in Heerlen (IST- situatie) is integraal in beeld gebracht en de ge-
wenste situatie om de doelstellingen te bereiken (SOLL-situatie ) is uitgewerkt. Vervolgens is de 
gewenste situatie getoetst op de aspecten draagvlak, maakbaarheid en haalbaarheid, en flexi-
biliteit met betrekking tot dit uitvoeringsprogramma. Er is daarbij o.a. gelet op samenstelling, 
expertise en financiële capaciteit van de uitvoerende organisaties. 
 
Dit heeft geleid tot een ordening naar 4 actielijnen met in totaal 20 activiteiten/ deelprojecten, 
die gedurende een periode van drie jaar in samenwerking (integraal) en in samenhang (func-
tioneel) regulier of aanvullend aan de reguliere inzet worden opgepakt. Thematisch dekken de 
werkzaamheden, activiteiten/deelprojecten de in de opdracht gestelde doelen en subdoelen 
af. Per actielijn en deelacties zullen op basis van de aangereikte formats projectplannen worden 
opgesteld waarbij de daarbij te betrekken partners in beeld ( o.a. huisartsen, lactatiekundigen 
en verloskundigen 1e lijn) worden gebracht. Zo ook wordt per project bezien of zorgaanbieders 
zoals CZ en VGZ als financiële partner betrokken kunnen worden. Het voltallige netwerk wordt 
daarmee ook in beeld gebracht en betrokken bij de aanpak. Resultaat hiervan is o.a. ook een 
actuele sociale kaart. 

5.2 Visie 
Positieve benadering, denken in kansen en verbetermogelijkheden ten behoeve van het realise-
ren van gelijke kansen op een gezonde, veilige en gelukkige start in het leven van elk kind dat in 
Heerlen geboren wordt. Daarbij zijn de missie, doelen en uitgangspunten van het Heerlens jeugd-
beleid uitgangspunt. 
Een krachtig leven voor de inwoners van Heerlen is ook gebaseerd op (zoveel mogelijk) zelf-
sturing en zelfredzaamheid, regie over het eigen leven, meetellen en meedoen van jong en oud. 
Een krachtig leven dat in geval van fysieke, psychische en/of sociale beperkingen primair wordt 
ondersteund en gestimuleerd vanuit de verbanden die er zijn. Ook die van de burgers zelf. Het 
gaat daarbij om wederkerige relaties en geen afhankelijkheidsrelaties. De publieke verantwoor-
delijkheid voor een samenhangend geheel aan voorzieningen, diensten en tools voor degenen 
die – additioneel aan de inzet vanuit de civil society – structureel of incidenteel zijn aangewezen 
op professionele ondersteuning. Het aantal mensen in een kwetsbare positie neemt immers toe. 

5.3 Aanpak
Het gezamenlijke actieprogramma zal uitgevoerd worden onder regie van de gemeente Heerlen 
waarbij alle programmapartners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.Ten behoeve van de uit-
voering van het actieprogramma benoemt de gemeente Heerlen een projectleider/programma-
manager. Deze is samen met de programmateamleden verantwoordelijk voor het realiseren van 
samenhang, het zicht houden op de behoeften en het voorkomen van overlap in de uitvoering 
van de activiteiten/deelprojecten. Periodiek wordt gerapporteerd aan het college van burge-
meester en wethouders. Per actie/deelproject wordt een “kartrekker” benoemd. Om te voor-
komen dat de uitvoering kan ontaarden in stroperigheid wordt een zware rigide projectstructuur 
vermeden en vormt het actieprogramma een goed uitvoerbaar kader: op activiteiten/deelproject 
niveau is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn (van ideeënvorming via ontwikkeling, 
soms experimentele implementatie en evaluatie naar (waar haalbaar) structurele inbedding. 
Hierbij wordt maximaal naar synergie gezocht met lopende projecten (lokaal, provincie en lan-
delijk) en pilots om de doelstellingen van het programma en het creëren van zoveel mogelijk 
nieuwe kansen en positieve acties te bereiken. 

Daarnaast zal een expertise platform onder regie van de projectleider/programmamanager 
worden opgezet dat actief op zoek gaat naar zinvolle aanpakken, welke ervaringen daar elders 
mee zijn opgedaan en een goede analyse van wat werkt, voor wie en onder welke condities. 
Een continue inventarisatie van behoefte, hiaten en wijze van benaderen past hier ook bij.
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6. Actielijnen ‘’Kansrijk van Start’’

6.1 Actielijn 1: Professionalisering/deskundigheidsbevordering

6.1.1 Uitgangssituatie
Vanuit de Parkstad gemeenten is naar jeugd- en onderwijsorganisaties een scholingsaanbod 
gerealiseerd “vroeg signalering in het kader van de aanpak kindermishandeling”. Ook binnen de 
kraamzorgorganisaties en de JGZ zijn medewerkers in het verleden getraind. 
Geconstateerd is dat er nog een hiaat is bij vroeg signalering, handelen en gespreksvoering 
rondom moeder, kind en gezin doordat niet alle verloskundigen zaken hoeven in te brengen bij 
het platform kwetsbare “risico-zwangeren”. Zij kunnen daarin zelfstandig optreden en signaleren. 
Dit gebeurt ook. De aanmeldingen bij het platform staan nu echter niet in verhouding tot de 
problematiek hiervan in Heerlen/Parkstad. Er bestaat in de huidige situatie daardoor geen 
totaalbeeld van het aantal gesignaleerde zaken die worden doorgeleid.   

6.1.2 Doelstellingen
De actielijn ‘Professionalisering / deskundigheidsbevordering verloskundigen en kraamzorg’ 
draagt op de volgende manier bij aan de doelen van het actieprogramma: 
 bevorderen dat zorgprofessionals voldoende bekwaam zijn in het vroegtijdig signaleren, 
 handelen en gespreksvoering bij zorgen rondom moeder, kind en gezin;
 de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is geïmplementeerd en geborgd 
 binnen de betrokken organisaties;
 samenwerking en eenduidige communicatie binnen de keten wordt verbeterd. 
 de aankomende professionals van de Zuyd Hoge School worden geschoold op de meld code 

en gesprekstechnieken;
 toekomstige ouders worden door alle partijen in de keten voorgelicht over het shaken baby 

syndroom en borstvoeding. 

6.1.3 Actiepunten

Een aanbod op maat voor de geboortezorg in Heerlen 
Doelgroep: Zorg- en welzijn professionals die direct contact hebben met de zwangere vrouwen 
(zie ook bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Nog vast te stellen.
Er is behoefte aan deskundigheidsbevordering in gesprekstechnieken en vroeg signalering, 
afgestemd op de praktijk van de zorgprofessionals: verloskundigen en (1e lijn) kraamverzorgen-
den. Er is een voorstel gemaakt om deze professionals, betrokken bij zwangerschap en de eerste 
levensfase van het kind/pril ouderschap hierin te scholen. Dit is een 3-ledige aanpak gericht op 
deskundigheidsbevordering rondom vroeg signalering, het verantwoord handelen volgens de 
Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld en het bevorderen van de samenwerking in de 
keten. De deskundigheidsbevordering wordt aangeboden in de vorm van een maatwerktrainings-
programma, specifiek afgestemd op de praktijk van beide disciplines. Gecombineerd met een 
systemische aanpak met gebruik van componenten uit teamcoaching. 
Kosten: Financiële middelen zijn nodig om de maatwerktrainingen voor verloskundigen en 
kraamverzorgenden te kunnen uitvoeren. Expertise is aanwezig bij de academie Verloskunde op 
het gebied van vroeg signalering, kindermishandeling, huiselijk geweld, gesprekstechnieken en 
motivatie gespreksvoering.
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6.2 Actielijn 2: Directe impact, agendering, activering

6.2.1 Uitgangssituatie
In de wijken in Heerlen vinden momenteel een paar good practices plaats, waarbij groepen 
elkaar ontmoeten in laagdrempelige activiteiten. Deze bestaande good practices samen met 
succesvolle activiteiten elders vormen de inspiratie voor gerichte activiteiten om gezonde start 
van het nieuwe kind en de nieuwe ouders in Heerlen te bevorderen. Dit wordt nu nog te weinig 
gedaan in samenwerking met ondernemers, onderwijs en vrijwilligers. Kansen om directe acti-
viteiten te ontplooien die de doelgroep activeren worden daardoor te weinig aangegrepen. Er 
worden nog te weinig kansrijke links gelegd met het armoedebeleid/kind pakket en bijstand. 

Bij de uitwerking van deze actielijn is uitdrukkelijk ook gekeken naar goede internationale voor-
beelden zoals het Finse model en wat daarvan te leren valt. Gebleken is daar dat er bij de groep 
ouders met jonge baby’s een grote behoefte bestaat aan informeel contact. De gemeentelijke 
zorg gaat over van meer formeel en professioneel in meer informeel waar dit kan (waarbij er 
hooguit nog in rand voorwaardelijke zaken als de ontmoetingsruimte of het koppelen van ouders 
aan elkaar wordt voorzien). Professionals uit de prenatale zorg, opvoedsteun en voorschoolse 
voorzieningen werken samen waardoor het aanbod voor aanstaande ouders vanuit deze centra 
doorloopt tot (ver) na de geboorte. In Heerlen is het aanbod voor aanstaande ouders nog onvol-
doende in een doorgaande lijn verbonden met het aanbod aan opvoed- en ouderschapssteun.  

De sociale buurtteams (SBT’s) leveren een basisstructuur in de wijken/buurten in Heerlen. De 
maatschappelijke werker en de jeugdconsulent kennen en hebben contact met de (aandacht 
gezinnen). Aanstaande moeders/gezinnen zijn nog niet voldoende in beeld. Activiteiten met 
het perspectief op preventie en gezondheidsbevordering voor deze doelgroep vragen expliciete 
aandacht hiervoor.  

Laagdrempelige ontmoeting is essentieel om a.s. (en jonge) ouders preventief te ondersteunen. 
A.s. ouders komen niet met een hulpvraag naar een loket, maar willen liever de vraag stellen 
daar waar ze zich van nature begeven. 

6.2.2 Doelstellingen
De actielijn “ Directe impact, agendering, activering” draagt bij aan de doelstellingen van dit 
actieprogramma en realiseert:
 het verminderen van verschillen in de uitkomsten van zwangerschap en gezondheid als 
 gevolg van sociaal economische kwetsbaarheid;
 versterken van de overgang van zwangere naar de rol van moeder;
 eerder ondersteunen door vrijwilligers daar waar nodig met betrekking tot a.s. ouders om 

het gezond geboren worden en opgroeien te bevorderen;
 primaire preventie verhogen en zorgvragen om verzwaring in een later stadium voorkomen/

zien om verzwaring van de zorgvragen in een later stadium te voorkomen. 

6.2.3 Actiepunten 

Maatjesproject “ooievaarmoeders” 
Doelgroep: A.s. ouders en jonge ouders. (Zie ook bijlage 2 voor doelgroepenoverzicht).
Actor: Vrijwilligers onder leiding van Alcander.
Om a.s. (en jonge) ouders preventief te ondersteunen, is hen op een laagdrempelige manier 
ontmoeten essentieel. A.s. ouders komen veelal niet met een hulpvraag naar een loket, maar 
willen liever de vraag stellen daar waar ze zich van nature begeven. 
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(Getrainde) vrijwilligers ondersteunen a.s. ouders op vraagstellingen in de leefgebieden en 
leiden toe naar professionele ondersteuning indien nodig. 
Er zal een vrijwilligers poule worden samengesteld: werven, scholen, matchen met gezien en 
daarna coaching on the job, intervisiemomenten. Het SBT ondersteunt dit proces om zwaardere 
zorg te voorkomen en leefgebieden beter in kaart te kunnen brengen.
Het maatjesproject wordt als preventieve maatregel aanvullend aan de bestaande jeugdhulp-
verlening en samen met de jeugdinstellingen geïnitieerd. Hierbij wordt uitdrukkelijk samen-
gewerkt met de vrijwilligerscentrale en lokale vrijwilligersorganisaties zoals de Heerlense 
Buurt organisaties.
Kosten: Financiële middelen zijn aanvullend nodig om vrijwilligers te werven, het project te 
leiden en voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen. 1 uur inzet vrijwilliger is gekoppeld aan 1 uur 
professional. Doel is 50 gezinnen te ondersteunen met ook inzet van het Sociale Buurt team. 
(SBT). 

Baby startpakketten 
Doelgroep: Kwetsbare ouders in financiële problemen. (Zie ook doelgroepen overzicht bijlage 2). 
Actor: Vrijwilligers.
Kwetsbare ouders in financiële problemen worden geholpen door het initiëren van het project 
“baby startpakketten”: babykleding, beddengoed, luiers, flesjes met informatie- en adviesmate-
riaal worden door vrijwilligers via inzamelpunten en in samenwerking met de lokale winkelketens 
in startpakketten aangeboden. 
Kosten: Financiële middelen zijn nodig om het project te initiëren en te leiden. 

Babyproducten: voor elk kind een goede start
Doelgroep: Jonge ouders die op of onder het bijstandsniveau leven. (Zie ook doelgroepen over-
zicht bijlage 2).
Actor: Gemeente Heerlen. 
Voor jonge ouders die op of onder het bijstandsniveau leven is het een grote opgave om via de 
reguliere voedselbank geschikte producten voor hun baby’s te krijgen. Het project “babyproduc-
ten: voor elk kind een goede start “ wil kwetsbare ouders en het jonge kind helpen deze moeilijke 
periode te overbruggen. Lokale stichtingen en ondernemers worden betrokken om dit project 
mede te leiden en te financieren. 
Kosten: Financiële middelen zijn nodig om het project te initiëren en te leiden. 

Moedercafé/mamacafé
Doelgroep: Zwangere vrouwen. (Zie ook doelgroepen overzicht bijlage 2). 
Actor: Alcander/lector Midwifery en studenten van Zuyd.
In samenwerking met de Sociale buurtteams, geboortecentrum Limburg, Mondriaan preventie, 
verloskundigen in de wijken, vrijwilligers en lector Midwifery en studenten van ZUYD wordt 
ingezet op het realiseren van plekken in de kwetsbare wijken waar (aanstaande) moeders en ook 
vaders naar toe kunnen om andere moeders te ontmoeten. 
Zij kunnen vragen stellen, tips krijgen en geven, ervaringen delen, informatie krijgen over borst-
voeding, voeding, opvoeding en sociale ondersteuning. Regelmatig worden specifiek onder-
werpen besproken in aanwezigheid van een deskundige. Juist de informele en peergroep 
manier van informatie delen maakt dat informatie praktisch is, beter aankomt en uitvoering 
krijgt. Ook de sociale ontmoeting helpt om de overgang naar de rol van moeder te versterken. 
Op meerdere plaatsen binnen Nederland en daarbuiten bestaat het Moedercafé al langer. 
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In Heerlen gaan we het moedercafé vooralsnog projectmatig inrichten in drie kwetsbare wijken 
in Schandelen/Grasbroek, Beersdal/Rennemig, Molenberg en mogelijk Vrieheide. We gaan dit 
gedurende een periode van twee jaar doen ten behoeve van structurele verankering en verken-
ning van de optie om dit voor heel Heerlen in te voeren. Door Mondriaan preventie zal specifiek 
ingezet worden in het mama café en diverse preventieproducten zoals “je kind ervaren”, 
Mondriaan preventie ” kinderen en jeugdigen”,”voorlichting en voorbereiding op rol als ouder”,  
Kosten: Financiële middelen zijn nodig om draagvlak te creëren, het organiseren van locaties en 
activiteiten, scholen van vrijwilligers, kosten deskundige en evaluatie. 

6.3 Actielijn 3: Samenwerken/verbinden/lokale situatie

6.3.1 Uitgangssituatie
Niet alle kwetsbare zwangeren en vrouwen zijn voldoende in beeld. In het Zuyderland MC/ge-
boortecentrum zijn verschillende activiteiten rondom kwetsbare zwangeren georganiseerd. Er 
bestaat een platform kwetsbare zwangeren; een multidisciplinair team, dat maandelijks bij elkaar 
komt. Gynaecologen (2e lijn) en verloskundigen (1e lijn) brengen zaken in. De patiënt moet 
toestemming geven voor bespreking in dit multidisciplinair overleg. Hierbij zijn o.a. gynaeco-
loog, kinderarts, 1e lijns verloskundigen, verpleegkundig specialist, secretaresse, Veilig Thuis, 
Raad voor de Kinderbescherming, Medisch maatschappelijk werk, psychiater en geboortezorg 
Limburg aanwezig. Het aantal ingebrachte zaken bij het platform kwetsbare (risico)-zwangeren 
staat niet in verhouding tot de problematiek hiervan in Parkstad. In de afgelopen jaren zijn vanuit 
de regio Heerlen gemiddeld 60 kwetsbare zwangeren besproken. Tijdens het overleg wordt de 
hulpvraag geïnventariseerd en het beleid voor zorg uitgezet .De visie van de overlegstructuur is, 
vanuit verschillende medische en maatschappelijke disciplines aandacht besteden aan zwange-
ren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een problematische opvoedsituatie. Primair 
zal er zorg worden gedragen voor de afstemming van de noodzakelijke medische zorg én de 
psychische en maatschappelijke zorg. Uiteindelijk streven is het inschatten van het verhoogde 
risico en het voorkomen van problemen in de ontwikkeling van het kind en later mogelijk dis-
functioneren in de maatschappij. Als er geen toestemming wordt verkregen zal de hoofdbehan-
delaar de hulpvraag en zorgvraag inventariseren en betrokken instanties consulteren.  

In de casuïstiek en die aangemeld zijn blijkt dat: 
 het tijdstip van bespreken van het gezin vaak al “ver” in de zwangerschap is waardoor inzet 

van ondersteuning of hulpverlening (te) laat op gang komt;
 vertraging in het opzetten van hulpverlening en acties naar aanleiding van een melding bij 

Veilig Thuis;
 de signalerende functie door verloskundige en huisarts om de leercurve van ouders in de 

ketenzorg te kunnen volgen ontbreekt omdat betaling van gespecialiseerde thuiszorg door 
de risicogroepen een knelpunt is;

 PIT (psychiatrisch intensieve thuiszorg verpleegkundige) wordt na de kraamperiode van 
 6-8 weken afgesloten. Uitbreiden van deze zorg is nu niet mogelijk;
 preventieve samenwerking in de ketenzorg is te verbeteren om ook voldoende plekken voor 

verstandelijk gehandicapten in moeder/kindhuizen mogelijk te maken (o.a. via de Koraal-
groep);

 ketenzorg sluit onvoldoende aan bij klinisch kraambed van drie dagen bij kwetsbare 
 zwangeren;
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 consulenten van het expertiseteam in Heerlen die in contact komen met “jonge moeders” 
waarbij sprake is van onvoldoende zelfontwikkeling als gevolg van een cumulatie aan pro-
blemen in de maatschappelijke en persoonlijke leefomgeving constateren dat het nog ont-
breekt aan een voldoende integrale en sluitende aanpak voor ook deze doelgroep. Hiervoor 
zijn meerdere redenen aan te wijzen. Aanpak is nodig om de bestaande generatieproblema-
tiek te verminderen en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van een gezonde start van 
elk kind, de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het jongerenloket en het 
expertiseteam zijn hiertoe een pilot opgestart gericht op de doelgroep “jonge moeders” om 
hen te ondersteunen vanuit een bijstandsuitkering naar opleiding en/of werk(jongerenloket) 
en zorg, veiligheid en opvoedondersteuning te verbeteren (expertiseteam). Gebleken is dat 
veel van de jonge moeders op veel leefgebieden instabiel zijn en moeite hebben om op 

 eigen kracht te functioneren;
 om zorg en welzijn op wijkniveau te organiseren, is er meer behoefte aan informatie per wijk. 

Op lokaal niveau bundelt de GGD Zuid-Limburg gegevens in wijkprofielen. Dit geeft een 
overzicht van de demografische kenmerken en de gezondheid van de wijkbewoners (jonge-
ren/volwassenen en/of ouderen). De GGD Zuid-Limburg hanteert daarbij twee varianten om 
beleidskeuzes te kunnen maken: basiswijkprofielen en wijkprofielen op maat. Het ontbreekt 
vooralsnog aan basiswijkprofielen voor volwassenen en jeugd in Heerlen. Vanuit deze profie-
len kunnen voor de doelgroep profielen op maat gemaakt worden. 

6.3.2 Doelstellingen
De actielijn “Samenwerken/verbinden/kennis lokale situatie” draagt bij aan de doelstellingen 
van dit actieprogramma door:
 samenwerking realiseren tussen betrokken partners om het patroon te doorbreken van 
 sociale overerving bij kwetsbare groepen;
 het realiseren van betere kennis van de lokale situatie en zicht op de kwetsbare (risico) 

zwangere en –vrouwen;
 gerichtere inzet op verbetering van de gezondheidssituatie in wijken;
 inzicht in de wijze waarop kraamzorg bij risico-gezinnen kan worden gefinancierd. Betere 

verbinding van projecten, inzet en ketensamenwerking op kwetsbare patiënten;
 betere overdracht van zorg door PIT-verpleegkundigen naar reguliere zorg;
 heldere taakomschrijving voor screening door casemanagers bij kwetsbaar 
      ouderschap en voldoende inzicht in de mogelijkheden voor verstandelijk beperkten en 
 laaggeletterde patiënten;
 inzicht in mogelijkheden om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen voor de kosten 
 van de kraamzorg. 

6.3.3 Actiepunten

Kwetsbare (risico) zwangeren in beeld
Doelgroep: Kwetsbare zwangeren. (Zie ook bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Geboortecentrum Zuyderland Medisch Centrum). 
Pilot “Risico zwangeren in beeld”: vanuit het project Collectief Tegen Kindermishandeling samen 
met een praktijk van verloskundigen in Heerlen en de JGZ is een pilot opgezet om meer zwange-
re vrouwen uit risicogroepen in beeld te krijgen. Deze pilot is in maart 2017 gestart en zal onge-
veer een half jaar duren. In deze pilot gaat de JGZ-medewerker al gedurende de zwangerschap 
(i.p.v. na de bevalling) samen met de verloskundige op huisbezoek bij de 1e zwangerschap. Hier-
mee wordt de methodiek van Samen Starten vervroegd ingezet. Gedurende de pilot wordt onder 
andere onderzocht of op deze wijze meer kwetsbare (risico) zwangeren in beeld komen en hoe 
de samenwerking hierin met de kraamzorg kan worden afgestemd. 
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Ook het platform MDO wordt hier uitdrukkelijk bij betrokken; ook zij kunnen een indicatie geven 
voor huisbezoek.
Na afloop van de pilot “Collectief tegen kindermishandeling” in oktober 2017 wordt onderzocht 
of de resultaten kunnen worden doorontwikkeld ten behoeve van reguliere borging in Heerlen en 
de regio. 
Kosten: Financiële middelen zijn nodig voor onderzoek naar haalbaarheid van beoogde borging. 

Oog voor duurzame zorg voor de kwetsbare (risico)zwangeren en vrouwen
Doelgroep: Kwetsbare zwangere gezinnen.(zie ook bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Verpleegkundig specialiste Geboortecentrum Zuyderland i.s.m. met preventie. 
De zorg zoals die op dit moment is ingericht zorgt vanuit verschillende medische en maatschap-
pelijke disciplines voor vroeg signalering van de zwangere met een verhoogd risico op het ont-
wikkelen van een problematische opvoedsituatie. Primair zal er zorg worden gedragen voor de 
afstemming van de noodzakelijke medische zorg én de psychische en maatschappelijke zorg. 
Het uiteindelijk streven op het inschatten van een verhoogd risico en het voorkomen van pro-
blemen in de ontwikkeling van het kind en later disfunctioneren in de maatschappij is waar dit 
project aan bijdraagt. Jaarlijks worden in de regio Heerlen gemiddeld 60 kwetsbare zwangeren 
besproken en wordt vervolg beleid ingezet.

Mogelijke indicaties bespreken casuïstiek in KZO
 Zwangeren met psychische aandoening, al dan niet in behandeling bij GGZ/eerstelijns-

psychiatrie/eerste lijn psychologie of bij huisarts.
 Zwangeren met SSRI of andere psychofarmacagebruik.
 Zwangeren met drugsgebruik/alcoholintoxicatie, al dan niet bekend bij ondersteunende in-

stanties zoals Mondriaan verslavingszorg.
 Zwangeren met ernstige maatschappelijke problematiek, al dan niet bekend bij maatschap-

pelijk werk/Xonar/MEE.
 Zwangeren met ernstige sociale problematiek, huiselijk geweld, illegaliteit, zorgmijdend.
 Zwangeren met een serieuze verstandelijke beperking (IQ < ?...).
 Zwangeren die eerder al een kind hebben gekregen waarbij JGZ/VT of RvK betrokken is.
 Minderjarige leeftijd van zwangeren (a terme leeftijd partus voor het bereiken van het 18de 

verjaardag moeder).
 Zwangeren, die te kennen geven kind te willen afstaan en reeds bekend zijn of nog 
 aangemeld moeten worden bij FIOM.

Taken van het KZO
 Het vormen van een overlegorgaan, waarbij hulpverleners betrokken bij kwetsbare zwanger-

schappen, casuïstiek kunnen voorleggen.
 Advies geven voor de kwetsbare zwangere en dit advies terugkoppelen aan de casemanager.
 Behandelplan opstellen voor de betrokken zwangere.
 Overdracht aan consulterende zorgverlener/zorg verlenende instantie.
 Indien melding bij Veilig Thuis geïndiceerd is/noodzakelijk wordt geacht door het KZO, zal dit 

advies terug worden gekoppeld aan de casemanager en deze wordt gevraagd de melding te 
doen.

Zwangeren met mogelijke indicaties zoals boven beschreven zijn weinig tot niet in staat de 
kosten van kraamzorg te financieren. Dit leidt tot onveilige situaties waarbij de 1e lijn verlos-
kundige en de huisarts niet verantwoorde zorg moet bieden in een kwetsbaar gezin. 
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Duurzame ketenzorg, zoals de kraamzorg, die opgestart moet worden vanuit de klinische setting 
naar de thuissituatie zorgt voor een direct meetbare verbetering van de start van het hele gezin. 
Jaarlijks zullen 15-20 gezinnen in aanmerking komen voor deze aanvraag voor kraamzorg. 
Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, namelijk minimaal 24 uur 
en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Hierbij moet geteld worden vanaf de dag 
van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is 
van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden 
de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum in mindering gebracht op het maximaal aantal 
uren kraamzorg. De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal 
uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK).
Voor kraamzorg die thuis wordt ontvangen geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4,30 euro per 
uur (2017). In het ziekenhuis bevallen (zonder medische noodzaak), kost 17 euro per dag (voor 
het kind) en 17 euro per dag (voor de moeder) aan eigen bijdrage voor de kraamzorg die na de 
bevalling wordt uitgekeerd. Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 
121 euro per dag declareert. Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg. Voor 
onverzekerden zijn deze kosten hoger. Voor de Gemeente Heerlen 3-5 zwangeren per jaar.
Voor alle casuïstiek is een goede opvolging na de bevalling en nazorg van belang, dit heeft een 
preventieve werking op de verbetering van de algehele gezondheid van de moeder en daarmee 
indirect het gezin. De kwetsbare zwangere/moeder zal actief worden als de reguliere opvolging 
niet wordt nagekomen. De verpleegkundig specialist (Geboortecentrum Zuyderland) zal actief 
informatieve en motiverende gesprekken aangaan met de betrokkenen. Tijdens deze consulten 
zal duurzame anticonceptie worden besproken. In navolging van goede landelijke voorbeelden 
zoals in Tilburg en Rotterdam wordt onderzocht of financiering door de gemeente waarbij 
vrouwen met ernstige problemen gratis anticonceptie krijgen ook voor Heerlen haalbaar is. 
Als dit haalbaar is, wordt een plan van aanpak opgesteld. Het betreft bijvoorbeeld vrouwen die 
dakloos zijn, een verslaving hebben of illegaal hier verblijven. 
Een ander aspect is doorstroming naar moeder-kind huizen in Gemeente Heerlen:
Het verbeteren van de samenwerking tussen Zuyderland Medisch Centrum en de moeder-kind 
huizen in de Gemeente Heerlen is onderdeel van de aanpakt. Al tijdens de zwangerschap samen 
duidelijke afspraken maken over de ketenzorg en het verbeteren van de aansluiting vanuit de 
klinische setting naar een moeder-kind opvang. 
Kosten: Financiële middelen zijn nodig om de aanpak te realiseren en de geschetste situatie 
n.a.v. eerste verkenning door Zuyderland MC/geboortecentrum in beeld te brengen en besluit-
vorming voor te bereiden om de bestaande activiteiten rondom de kwetsbare zwangeren en 
vrouwen zoals beoogd integraal te verbeteren. Daarnaast zal de inzet van betrokkenen bij de 
opzet van de verbeteringen. 

Wijkprofiel op maat
Doelgroep: Kwetsbare zwangeren. (Zie ook bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: GGD Zuid-Limburg.
De GGD Zuid-Limburg is bezig met het bepalen voor welke wijken/buurten een basiswijkprofiel 
kan worden gemaakt. Basiswijkprofielen voor de volwassen populatie zijn naar verwachting in 
december 2017 klaar. Basiswijkprofielen voor de jeugd volgen eind 2018. Deze basiswijkprofielen 
worden bekostigd uit reguliere financiering. In aansluiting op het inrichten van het moedercafé 
in drie kwetsbare wijken in Schandelen/Grasbroek, Beersdal/Rennemig, Molenberg en mogelijk 
Vrieheide zullen door de GGD Zuid Limburg wijkprofielen op maat gemaakt worden om beter 
zicht te krijgen op de kwetsbare zwangeren.   
Kosten: Financiële middelen zijn aanvullend aan de al beschikbaar gestelde financiële middelen 
nodig voor het maken van basiswijkprofielen. 
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Verbinden expertise op wijkniveau
Doelgroep: Moeders jonger dan 25 jaar met instabiliteit op meerdere leefgebieden. (Zie ook 
bijlage 2 voor doelgroepen overzicht). 
Actor: Expertise team Heerlen en Jongerenloket gemeente Heerlen.
Voor een integrale sluitende aanpak voor moeders jonger dan 25 jaar is het zaak dat alle rele-
vante organisaties samenwerken en dat het netwerk rondom de jonge moeders ten volle wordt 
benut. Binnen dit actieprogramma wordt integraal verder gewerkt aan het beter verbinden van 
de expertises om de aansluiting met de doelgroep van dit deelproject te realiseren. Er is in 
Heerlen sprake van een hoog percentage van jonge moeders met instabiliteit op meerdere leef-
gebieden en moeite om vanuit eigen kracht te functioneren. 
Het expertiseteam in Heerlen is samen met het jongerenloket gestart met de pilot “jonge moe-
ders en het kind” en begeleidt al 80 jonge moeders. De verwachting is dat dit oploopt naar 100. 
De jonge moeders en het kind worden minimaal 1 jaar begeleid vanuit het expertiseteam en het 
jongerenloket. Consulenten komen daardoor intensief in contact met de doelgroep. 
In het project wordt een integrale sluitende aanpak ontwikkeld voor ook jonge moeders en het 
kind die integraal inzet op de instabiliteit op de diverse leefgebieden. 
Kosten: De kosten van de pilot als zodanig zijn al gefinancierd. De aanpak voor betere verbin-
dingen die nog te maken zijn ten gunste van dit actieprogramma wordt hierin meegenomen. 

Samenwerking met verloskundigen 
Doelgroep: Verloskundigen in de regio. (Zie ook bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Lectoraat Midwifery Science.
De verloskundigen zijn een belangrijke spin in het web van “gezonde zwangerschappen”. 
De samenwerking met de verloskundigen willen we intensiveren door hen maximaal bij dit uit-
voeringsprogramma te betrekken. Verloskundigen worden bezocht om hen te informeren en 
informatie op te halen.
Kosten: Financiële middelen zijn nodig voor het organiseren en bezoeken van de verloskunde-
praktijken door lector Midwifery/geboortezorg Zuyd en beleidsmedewerker gemeente Heerlen. 

6.4 Actielijn 4: Preventie, voorlichting en stimuleren eigen kracht doelgroep

6.4.1 Uitgangssituatie
Op 29 maart 2017 heeft voorafgaand aan de start up voor dit Heerlense actieprogramma een 
werkconferentie plaatsgevonden voor alle professionals in de regio met als thema “vroeg-
signalering in de zwangerschap en dan...”’. 
Door professionals werd aangegeven dat het in de huidige situatie ontbreekt aan eenduidige 
informatie en communicatie (eenheid van taal), ook aangepast aan het niveau van doelgroepen. 
Er blijkt bij professionals onduidelijkheid te bestaan over hoe in communicatie en voorlichting 
de balans te vinden tussen zelfbeschikking van de kwetsbare (risico)zwangere en wat het beste 
gedrag is voor het kind. Risicobewustwording, voorlichting op scholen, preconceptiezorg, aan-
dacht voor leefstijl/leefomgeving, specifieke voorlichting voor kwetsbare (risico)groepen zijn 
vanuit het professionele werkveld aangegeven als terreinen waarop behoefte aan ondersteuning 
bestaat. Daarbij spelen ook factoren als openheid en elkaars belangen kennen een te verbeteren 
rol. Preventie, voorlichting en het stimuleren van eigen kracht bij de doelgroepen vereist samen-
werking en dat de interventies op dit gebied in samenhang worden uitgevoerd. Ook moeten 
reactieve activiteiten worden aangevuld met proactieve activiteiten (onder andere door GGD). 
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De unit Seksuele gezondheid van de GGD doet veel op het vlak van voorlichting over Seksuele 
Gezondheid bij jongeren. Daartoe wordt ook intensief samengewerkt met de lokale netwerk-
partners (zoals scholen voor primair en voortgezet onderwijs en welzijnswerk). De GGD krijgt 
voor de SOA poli gelden vanuit het rijk (de ASG regeling) en vanuit de gemeenten een budget 
voor aanvullende preventieactiviteiten, zoals Sekswijzer. Het aantal soa’s bij jongeren in Limburg 
neemt nog steeds toe. Het zou wenselijk zijn om meer jongeren in een vroeger stadium voor te 
lichten over seksualiteit en anticonceptie en meer jongeren een gratis soa-test aan te bieden om 
verspreiding te voorkomen. 

De drie decentralisaties zijn in Heerlen vertaald naar 14 sociale buurtteams. In alle buurten is een 
SBT bestaande uit een maatschappelijk werker, jeugdconsulent, Zichtbare schakel en WMO con-
sulent actief. Hiermee is laagdrempelige zorg en hulpverlening integraal, over de verschillende 
domeinen en dicht bij de burger georganiseerd. Een SBT zou zicht moeten hebben op dat wat 
er in de buurt speelt en daarop moeten anticiperen met haar (op preventie gerichte) aanbod. 
Een passend buurtaanbod en een goede balans tussen preventie en curatieve inzet is het wen-
selijke eindresultaat. De SBT-structuur is nog in ontwikkeling. De op preventie gerichte werk-
zaamheden staan onder druk door doorlopende vernieuwing in het Sociale Domein (Stand Bye), 
instroom, en complexe casuïstiek die vanwege (kind) risico’s meer aandacht vragen. Met name 
in de aandacht buurten van Heerlen, die veel sociaal maatschappelijke problematiek kennen, is 
deze verschuiving van preventief naar curatief zichtbaar. Dit terwijl juist hier de vraag naar snelle, 
laagdrempelige inzet, informatie en begeleiding in een vroegtijdig stadium gewenst en nood-
zakelijk is.

JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht is een activiteiten- en voorlichtingscampagne die in 
Heerlen via basisscholen en kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) is geor-
ganiseerd om een gezonde leefstijl te bevorderen en overwicht tegen te gaan. Dit omdat in 
Heerlen het aantal mensen met overgewicht toeneemt. De aanpak richt zich op kinderen van 
0-12 jaar en hun omgeving. Ook is er samenwerking met de consultatiebureaus. In de afgelopen 
3 jaar hebben de inspanningen zich gericht op de 0-12 jarigen en hun omgeving. Een aanvul-
lende aanpak wordt voorbereid voor de 0-4 jarigen. Er is vooralsnog geen focus op de 
doelgroep vanaf – 9 maanden en hun omgeving. 

TOP MAMA is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door Maastricht UMC+. 
Een ongezonde levensstijl, ongezonde omgeving, en een laag sociaal economische status (SES) 
zorgen voor een slechtere gezondheidstoestand van mensen. Roken, overmatig alcoholgebruik, 
een ongezond voedingspatroon en weinig lichamelijke beweging dragen onomstotelijk bij aan de 
op dit moment meest voorkomende chronische ziekten zoals astma, COPD, obesitas, diabetes 
mellitus type 2, hart- en vaatziekten en kanker. Het effect van een ongezonde levensstijl van de 
huidige generatie raakt niet alleen die generatie zelf, maar heeft ook directe schadelijke gevol-
gen voor toekomstige generaties. Hierbij speelt niet alleen de overdracht van het ongezonde 
gedrag een rol, maar ook de epi genetische overdracht van het risico op chronische ziekten blijkt 
een belangrijk aandeel hierin te hebben. Epi genetica is het mechanisme waarbij genen kunnen 
worden aangezet of uitgezet door – in dit geval- leefstijlfactoren als roken en alcoholgebruik. 
Deze epi genetische veranderingen kunnen nog generaties lang doorwerken. Het is daarom van 
groot belang dat deze intergenerationele cirkel van een ongezonde levensstijl en de daarmee 
gepaard gaande gezondheidsachterstand wordt doorbroken, zelfs al voordat het leven is gestart! 
De periode vóór de conceptie en de eerste drie maanden van de zwangerschap blijken kritische 
perioden te zijn voor een gezonde foetale groei en ontwikkeling, maar ook voor de kansen op 
een optimale ontplooiing op latere leeftijd. Kinderen met een minder goede gezondheid rond de 
geboorte hebben een grotere kans op groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suiker-
ziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht later in hun leven. 
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Deze factoren beïnvloeden op hun beurt weer de gezondheid van volgende generaties.

In kwetsbare wijken komen ongezonde leefstijlfactoren bij kansarme jonge vrouwen met een 
kinderwens frequent voor. Een ongezonde levensstijl zoals roken, alcohol gebruik, en/of onge-
zonde voeding beperkt de kans tot het vervullen van de zwangerschapswens aangezien het de 
vruchtbaarheid beperkt. Daarnaast zorgt het voor een grotere kans op complicaties tijdens de 
zwangerschap en de bevalling. Ook beperkt het de kans op een goede gezondheid van het kind. 
TOP-mama heeft tot doel om te zorgen voor een gezonde jonge vrouw in een gezonde omge-
ving, een gezonde zwangerschap en een gezonde nieuwe generatie. Vrouwen en hun omgeving 
zullen geholpen worden met het versterken van hun gezondheidsvaardigheden. Zij zullen gehol-
pen worden om een gedragsverandering te bewerkstelligen door het vergroten van hun kennis 
en hun mogelijkheden. Laagdrempelige zorg zal worden geboden om de weg naar de onder-
steuning makkelijker te vinden. 
De doelgroep bestaat uit vrouwen met een kinderwens en een ongezonde levensstijl, zoals 
roken, alcohol gebruik en/of overgewicht. Deze vrouwen hebben de sleutel om de intergene-
rationele cirkel van deze gezondheids-achterstand te doorbreken. Het leefstijlprogramma be-
geleidt vrouwen bij het stoppen/reduceren van alcohol gebruik en roken, en het verbeteren van 
hun voeding en voldoende lichamelijke beweging. De begeleiding wordt uitgevoerd door een 
team van artsen, persoonlijke coaches, stoppen-met-roken-coaches, psychologen, diëtisten en 
beweegcoaches. Aan de hand van persoonlijke gesprekken wordt inzicht verkregen in de leefstijl 
van de vrouw en een op maat gesneden plan gemaakt hoe deze het beste aangepakt kan 
worden. Er bestaat in Heerlen en Zuyderland nog geen mogelijke samenwerkingsvorm tussen 
het programma van het Maastricht UMC+ en de overige preventieve activiteiten. 

SCHUNK* bibliotheek is in Heerlen de toegangspoort voor cultuur en kennis voor iedereen in 
Heerlen. Specifiek beleidsdoel is het leesbevordering en leesplezier stimuleren bij kinderen en 
het bevorderen van basisvaardigheden voor volwassenen. De wijkvestigingen richten zich 
daarbij met name op de kwetsbare groepen. Het ontbreekt nu nog aan een informatie- en ver-
wijzingspunt in de wijkvestigingen van Schunck* bibliotheek en op de website van de bibliotheek 
en gemeente/CJG (goed ontsloten informatiedossier/sociale kaart) voor Heerlense zwangeren. 
Educatieve activiteiten vanuit ook de wijkvestigingen van Schunck* bibliotheek rondom taalbe-
vordering, leren solliciteren, digivaardigheden en activiteiten met de jonge kinderen waardoor 
ook toeleiding van kwetsbare moeders wordt gestimuleerd worden nog niet gerealiseerd. 
Dit heeft o.a. ook te maken met de toerusting van de frontoffice medewerkers om deze dienst-
verlening te kunnen aanbieden. 

Laaggeletterdheid is in de gemeente Heerlen een vrij groot probleem: circa 16% van de beroeps-
bevolking is laaggeletterd. Op basis van onderzoek is duidelijk dat het probleem zich concen-
treert in de aandacht wijken omdat er een relatie bestaat tussen laaggeletterdheid en sociale 
situatie, financiële situatie en gezondheid.
Hoewel we dus zicht hebben op de locatie van de laaggeletterden, blijft het lastig om de laag-
geletterden via een oproep of anderszins passieve houding te bereiken en hun een leertraject 
aan te bieden. Vooral bij autochtone laaggeletterden speelt de factor ‘schaamte’ hierbij een rol. 
Dit betekent dat bij een deel van de doelgroep laaggeletterden een actieve rol van professionals 
via persoonlijk contact noodzakelijk is bij het herkennen van laaggeletterdheid en het aanbieden 
van ondersteuning.
Bij lees- en schrijfvaardigheid speelt de familiale context ook een fundamentele rol. De houding 
van de ouders tegenover lezen en schrijven zal een grote impact hebben op de latere ontwik-
keling van het kind op dit domein. Uit onderzoek blijkt dat als een kind opgroeit in een gezins-
omgeving die niet stimulerend en bevorderlijk is om te leren lezen en schrijven, er een groter 
risico is dat de kinderen later zelf laaggeletterd zullen worden. 
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Aanpak algemeen
Voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt nu een aantal sporen gevolgd. Dit betreft:
 opleiden professionals in herkennen/doorverwijzen/gesprekstechnieken door de stichting 

Lezen & Schrijven;
 professionele taalverbeteringstrajecten via het taalexpertisecentrum van Arcus;
 non-formeel aanbod enerzijds via workshops etc. i.s.m. Arcus en anderzijds door een zeer 

laagdrempelig aanbod via SCHUNCK* zoals taalcafé, leeskring, klik&tik, sollicitatietraining 
etc. Met name bij het non-formeel aanbod worden ook (opgeleide) vrijwilligers ingezet;

 professionals bewuster maken van de noodzaak om schriftelijk en mondeling toegankelijk 
 en eenvoudig te communiceren. 

Netwerk
Naast het opleidingstraject wordt ook gewerkt aan een netwerk van overheid, instellingen en 
bedrijfsleven. Dit is het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad. De GGD Zuid Limburg, 
Meander en Alcander maken onderdeel uit van dit bondgenootschap, maar andere zorg-
instellingen zijn niet vertegenwoordigd.
Daarnaast is op Parkstadschaal een project voorbereid waarmee we de ‘niet ontdekte’ laag-
geletterde maar ook zijn omgeving bewust willen laten worden van het probleem en dat hij/zij 
hier zonder schaamte aan kan werken. Dit gebeurt door een campagne ondersteund door circa 
8 filmpjes waarin een taalambassadeur een bepaald probleem toelicht en hoe hij/zij daar mee 
is omgegaan. Op dit moment is de subsidieaanvraag voor het project ingediend. Bij positieve 
honorering willen we het project begin september starten. Ook gezondheid willen we onderdeel 
laten uitmaken van deze campagne. Hiertoe dienen nog de juiste verbindingen met de overige 
zorginstellingen te worden gemaakt. 

 kraamverzorgenden van Geboortezorg Limburg werken volgens protocollen en volgens 
richtlijnen van kenniscentrum kraamzorg (KCKZ). Shakenbaby is hier een onderdeel van. 

 Zij geven aan dat t.a.v. voorlichting/educatie over het shaken van baby’s bij hen geen 
 duidelijkheid bestaat over of, en zo ja, op welke wijze andere organisaties bekend zijn met 

het aanbod van Geboortezorg Limburg/ Zuyderland en of zij hier ook uitvoering aan geven. 
 huisartsen en verloskundigen pleiten voor een structureel prenataal huisbezoek door de 
 JGZ (niet alleen op indicatie).
 kwetsbare vrouwen zoals daklozen en verslaafden krijgen door financiële problemen niet 

altijd anticonceptie. Goede voorbeelden zijn nog niet onderzocht. 
 voorlichting over borstvoeding heeft nog onvoldoende bereik bij de kwetsbare doelgroepen 

in Heerlen. 

In gesprek met geboortezorg Limburg is besproken wat er nu aan vroeg signalering ingezet 
wordt en hoe dit aangescherpt kan worden. Het aanbod voorlichtingsbijeenkomsten in de 
zwangerschap is te mager en kan worden uitgebreid. Op dit moment betalen ouders hiervoor 
een kleine eigen bijdrage. Het opheffen van die eigen bijdrage zou het bereik kunnen vergroten. 
Ook de combinatie met zwangerschapsgym, een aanbod vanuit de prenatale gelden van de 
JGZ, met de voorlichtingsbijeenkomsten en het preventie aanbod van Mondriaan kan het bereik 
m.b.t. voorlichting vergroten.
Lactatiekundigen kunnen hierbij worden betrokken. 
Deze onderwerpen zijn nu nog niet uitgewerkt. 
 
Nieuw voor de kraamzorg maar positief als het gaat om aanbod doorgaande lijn is het onder-
werp hechting. In de JGZ zijn alle medewerkers in 2016 met subsidie van de provincie Limburg 
geschoold in hechtingsproblematiek. 
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Medewerkers leerden beter en sneller problemen op het gebied van hechting te signaleren, 
bespreekbaar te maken bij ouders en gerichter ondersteuning bieden en erbij halen. Inmiddels 
wordt hechting geïntegreerd in de contactmomenten van de JGZ. Daar waar bij kwetsbare 
gezinnen het bevorderen van de hechting opgeschaald kan worden kan de preventiewerker 
van Mondriaan ingezet worden. Gemeente in Parkstad onderschrijven het belang van inzet op 
hechtingsproblematiek en hebben om die reden het onderwerp hechting onder de aandacht 
gebracht bij de provincie als onderwerp voor de provinciale agenda.
Ook door scholing van hechting en integratie in het aanbod van de kraamzorg creëren we een 
doorgaande lijn in deze vroeg signalering. Graag willen we ook dit verder uitwerken. 

Laagdrempelige ontmoeting is essentieel om a.s. en (jonge) ouders preventief te ondersteunen. 
A.s. ouders komen niet met een hulpvraag naar een loket, maar willen liever de vraag stellen 
daar waar ze zich in hun omgeving begeven. Op dit moment wordt preventieve inzet gericht op 
laagdrempelige ondersteuning om kinderen gezonder te laten opgroeien nog te veel ad hoc en 
op projectbasis ingezet.  

6.4.2 Doelstellingen
De actielijn preventie, voorlichting en stimuleren eigen kracht van de doelgroep draagt bij aan 
de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Gezonde Zwangerschappen Heerlen door: 
 intensiveren frequentie samenwerking lokale netwerkpartners zoals GGD met scholen voor 

primair en voortgezet onderwijs;
 pro-actief in plaats van of aanvullend aan reactief uitvoeren van activiteiten gericht op het 

beantwoorden van vragen van jongeren over anticonceptie, seksualiteit en soa testen aan-
vullen met pro actieve activiteiten;

 voorkomen van tienerzwangerschappen; 
 JOGG aanpak in Heerlen uitbreiden met inzet vanaf -9 maanden om doelgroep kwetsbare 

zwangeren te bereiken met de activiteiten en voorlichting;
 verhogen aanbod voorlichtingsbijeenkomsten in combinatie met zwangerschapsgym in de 

zwangerschap;
 toekomstige of aankomende ouders informeren over gezond zwanger worden;
 gezonde zwangerschap vanuit breder perspectief bekijken en een koppeling maken met de 

ontwikkeling van positieve gezondheid;
 meer zicht krijgen op door de doelgroep gebruikte mediakanalen en de taal van de doel-

groep;
 betere en effectiever inzet van bestaande netwerken in de buurten (Alcander) ten behoeve 

van de integrale preventieve campagne (samen met andere stakeholders);
 meer vrouwen worden bereikt met ook voorlichtingsactiviteiten voor gezonde leefstijl 

(JOGG);
 het belang van preventie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangetoond door meer 

vrouwen te betrekken en voor te lichten over de resultaten uit eerdere onderzoeken die 
 elders zijn uitgevoerd;
 vrouwen worden in de preconceptionele fase geënthousiasmeerd voor deelname aan een 
 gepersonaliseerd leefstijlprogramma. Wij bieden vrouwen met een kinderwens een program-

ma aan die beoogt de gezondheid van henzelf, hun directe omgeving en van hun aanstaande 
kinderen te verbeteren;

 alle jonge kinderen in Heerlen zijn lid van de bibliotheek;
 in meer kwetsbare gezinnen wordt geleerd hoe leuk en belangrijk het is om voor te lezen;
 realiseren van laagdrempeligere toegang tot informatie over zwangerschappen en jonge 
 kinderen vanuit wijkvestigingen Schunck* bibliotheek;
 meer jonge kwetsbare moeders uit aandacht wijken worden bereikt bij educatieve 
 activiteiten;
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 bewustwording bij zorgverleners via het leren herkennen en doorverwijzen en het bespreek-
baar maken van het taal- en leesproblemen. Enerzijds kan dit door zorgverleners te trainen 
(van sociaal buurtteam tot verloskundige etc.). Anderzijds zou dit structureel ingebed dienen 
te worden in les- en bijscholingsprogramma’s binnen de opleidingen;

 meer aanstaande moeders bereiken en een opleiding aanbieden op het gebied van 
 taal/rekenen/digivaardigheden al dan niet via bv. workshops toegesneden op het thema 

zwangerschap;
 taal- en leesbevordering van het jonge kind (0-13) en hun ouders;
 front officemedewerkers zijn op den hoogte van voorlichting en educatie door kraamzorg 

Limburg, het shaken van baby’s en het belang van borstvoeding;
 zwangeren krijgen een prenataal huisbezoek door de JGZ.

6.4.3 Actiepunten

Preventie campagne
Doelgroep: Alle zwangeren, ouders en kwetsbare/jonge moeders. (Zie ook bijlage 2 voor doel-
groepen overzicht).
Actor: Gemeente Heerlen, Alcander, Mondriaan preventie en overige stakeholders.
 Alcander en stakeholders realiseren een normalisatie van het gesprek over zwanger worden 

in het primaire proces van de jeugdconsulent en de maatschappelijk werker. 
 preventiemedewerkers worden getraind in de Sherborn methode, specifiek voor “vluch-

telingenouders en anderstaligen”. 
 SBT-leden worden geschoold/getraind en hebben voldoende kennis over het thema om 
 een goed gesprek te kunnen voeren en tijdens de intake/ZRM-gesprek bespreken zij ook de 

kinderwens van de klant. Daarbij wordt gerealiseerd dat zij bij een positieve reactie van de 
klant ook iets te bieden hebben, bijvoorbeeld een Goody Pregnant bag of cadeaubon. Zij 
proberen de klant te verbinden aan het thema. 

 SBT–leden organiseren informatiebijeenkomsten (baby-bingo) in de buurt of werken samen 
met het in dit uitvoeringsprogramma ook in te richten mama café. 

 in de pilot Positieve Gezondheid in Hoensbroek wordt het thema Gezonde Zwangerschap 
onderdeel gemaakt van de integrale aanpak en daarop afgestemde werkwijze.

 een social marketing concept wordt ontwikkeld om de groep te bereiken. Dit niet via de 
reguliere kanalen maar op basis van onderzoeken wat de doelgroep aanspreekt, belangrijk 
vindt. Verder een aansprekende online en offline aanpak voor toekomstige moeders en 

 vaders in aandachtsgebieden van Heerlen (folders, gadgets, activiteiten, sociale media).
Kosten: De activiteiten worden binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd. Aanvullende 
financiële middelen zijn nodig voor aanschaf en realisatie van promotie- en voorlichtingsmateria-
len en training van specifieke doelgroepen.   

JOGG Heerlen 
Doelgroep: Alle ouders en jonge moeders/kwetsbare ouders. (Zie ook bijlage 2 voor doel-
groepen overzicht).
Actor: Gemeente en GGD Zuid-Limburg.
Gemeente en GGD Zuid-Limburg scherpen binnen de kaders van dit actie programma het pro-
jectkader voor JOGG aan en dragen zorg voor een aanbod dat integraal (in afstemming met de 
overige preventieve maatregelen van stakeholders) is afgestemd op de doelgroep in Heerlen. 
Hierbij wordt verbinding gemaakt met het onderzoeksprogramma van het Maastricht UMC+ 
TOP MAMA. 
Kosten: De aanvulling op het project JOGG t.b.v. dit actie programma wordt uit de beschikbare 
middelen voor JOGG gefinancierd. 
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TOP-MAMA 
Doelgroep: Kwetsbare risico zwangeren/LVB/psychiatrische ouders. (Zie ook bijlage 2 voor 
doelgroepen overzicht).
Actor: UMC+, Zuyderland geboortecentrum. (nog onder voorbehoud van afstemming, 
accordering besturen).
In navolging van het leefstijlprogramma wat in de regio Maastricht is opgezet, zal een zorg-
op-maat leefstijlprogramma opgezet worden in de regio Heerlen (nog optioneel afstemmen met 
Zuyderland). Vrouwen kunnen in de fase voor hun zwangerschap of in het eerste trimester van 
de zwangerschap instromen. Er zullen partners gezocht worden welke het leefstijlprogramma in 
de regio Heerlen uit kunnen voeren. Hierbij gaat het om de volgende partners:
 CO-EUR;
 diëtiste;
 beweegaanbieder (beweegprogramma voor de vrouw, zwangere vrouw en het jonge kind).

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een online coaching programma Slimmer Zwanger 
waarbij vrouwen op maat gemaakte adviezen ontvangen.
De voorkeur zal zijn dat alle vrouwen kunnen deelnemen aan het zorg-op-maat leefstijl pro-
gramma (het effect van het programma kan vergeleken worden met historische data of 
gegevens vanuit bv. een verloskundigenpraktijk die niet deelneemt). Het alternatief is dat er 
randomisatie plaatsvindt van de vrouwen die zullen gaan deelnemen, wat betekent dat de helft 
van de vrouwen geen interventie zal ontvangen. Dit om het effect op een wetenschappelijk 
gedegen manier te bekijken.
Monitoring: Om het effect van het leefstijlprogramma in de gaten te houden, wordt het gedrag 
en de gezondheid van de deelneemsters geëvalueerd. De vrouwen die deelnemen aan het leef-
stijlprogramma, kunnen gevraagd worden naar aanvullende gegevens/aanvullende onderzoeken 
wanneer zij hier een toestemmingsformulier voor tekenen. 
Kosten: Financiële middelen zijn nodig voor een injectie om een leefstijlprogramma op te kun-
nen starten in de regio Heerlen. De kosten voor de coördinatie en monitoring van het leefstijl-
programma zullen +/- € 41.000,- bedragen. De kosten voor de zorg (diëtiste, CO-EUR) worden 
verhaald op de zorgverzekering. De kosten voor het beweegprogramma zullen ofwel gedekt 
moeten worden door de beweegaanbieder of door andere financiering. Om het programma zo 
laagdrempelig mogelijk aan te kunnen bieden, is het zaak dat er gecompenseerd wordt voor het 
eigen risico van de deelnemende vrouwen (€ 385,- pp). Communicatiekosten (+/- 7.000,-) zullen 
opgevoerd worden ten behoeve van het enthousiasmeren van vrouwen om deel te nemen. Wat 
betreft de effectevaluatie van het beweegprogramma, zijn er al opstartkosten (+/- € 50.000,-) 
gemaakt vanuit het Maastricht UMC+ welke voor de opstart van het leefstijlprogramma in 
Heerlen niet opnieuw gemaakt hoeven worden (bv. verschillende softwareprogramma’s voor 
de online afname van vragenlijsten, registratie van uitkomstmaten in een database en online 
coaching programma Slimmer Zwanger). Bovendien zullen de kosten voor aanvullende onder-
zoeken/analyses en de evaluatie hiervan gedragen worden door het onderzoeksbudget van 
TOP-mama (+/- € 20.000,-). Voor de effectevaluatie dienen wel extra materialen aangeschaft te 
worden (beweegmeters, CO-meter), welke in totaal € 3.500,- zullen kosten. Wanneer vrouwen 
aan het volledige TOP-mama onderzoek (zoals dat nu in het Maastricht UMC+ wordt uitgevoerd) 
zullen deelnemen, zal dit +/- € 1.000,- pp kosten.  
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Extra huisbezoek tijdens zwangerschap door jgz en verloskundigen
Doelgroep: Alle zwangeren. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Gemeente Heerlen.
Onderzocht wordt of structurele middelen mogelijk zijn om de ervaringen vanuit de pilot waarin 
de JGZ prenatale huisbezoeken (niet alleen op indicatie) aflegt structureel te borgen voor alle 
zwangerschappen. In 2016 waren er in Heerlen 737 geboortes en zijn er 15 geregistreerde 
prenatale huisbezoeken afgelegd. 
Kosten: Financiële middelen om structureel prenatale huisbezoeken door de JGZ af te leggen 
ontbreken. Voor onderzoek en advies met betrekking tot de mogelijkheden zijn aanvullende 
financiële middelen nodig.  

Informatie en bevordering basisvaardigheden
Doelgroep: Alle doelgroepen. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen overzicht). 
Actor: Schunck* bibliotheek.
Schunck*bibliotheek realiseert in samenwerking met relevante stakeholders binnen de kaders 
van haar beleid een informatie- en educatieaanbod aanbod voor kwetsbare gezinnen en jonge 
moeders in Heerlen en specifiek in de kwetsbare wijken in Heerlen. Alle gezinnen waar een kind 
wordt geboren krijgen een “Boekstart koffertje” en vanuit de te versterken samenwerking met 
consultatiebureaus en het geboortecentrum van het Zuyderland wordt gewerkt aan het bereiken 
van alle ouders en het lid maken van de bibliotheek van alle kinderen. 
In de wijkvestigingen wordt een herkenbaar informatiepunt over gezonde zwangerschap, baby’s 
en Positieve gezondheid ingericht in samenwerking met verloskundigen, huisartsen, GGD enz. 
Kosten: Financiële middelen zijn additioneel nodig voor kosten per deelnemend gezin, voor de 
collectie Voorleesexpress, projectleiding, coördinatie vrijwilligers, scholing taal vrijwilligers, 
scholing taalvrijwilligers Taal voor thuis, voorleesexpres middels e-learning, inrichting informatie-
punten in de wijkvestigingen en pr/communicatie.  

Aanpak laaggeletterdheid/voorleesexpress
Doelgroep: LVB/ouders/jonge moeders/kwetsbare ouders. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen 
overzicht).
Actor: Schunck* en onderwijsinstellingen (laatste nog te betrekken).
De intentie om binnen dit actieprogramma te werken aan bestrijding van laaggeletterdheid/ 
bevordering taalvaardigheid zal in veel gevallen niet als losstaand project geïnitieerd kunnen 
worden maar dient in samenhang bezien te worden met andere projecten binnen dit actie pro-
gramma waaraan een component taalvaardigheid wordt toegevoegd. Hiervoor willen we graag 
in samenspraak met de andere programmateamleden onderzoeken wat mogelijk is en hoe we 
hierop kunnen inspelen inclusief een gedeelde financiering, zowel Arcus als SCHUNCK* kunnen 
voorzetten maken voor bv. een geïntegreerde workshop op een consultatiebureau.

Voor de navolgende onderdelen worden projectvoorstellen opgesteld die worden ingepast in 
dit actie programma: 
 training zorgverleners (huidig werkveld) in herkennen en doorverwijzen/bespreekbaar 
 maken;
 inbedding training herkennen/doorverwijzen in opleiding en nascholing zorgverleners;
 inzetten voorleesexpress met een geleidelijke uitrol over heel Heerlen (zie bijlage) inclusief 

inbedding in onderwijsprogramma scholen en VVE.

Daarnaast loopt er een subsidieaanvraag “Tel mee met Taal ”,Parkstad” breed. Dit project heeft 
als doel het opsporen en ondersteunen van de autochtone laaggeletterde. Hiervoor wordt een 
bewustwordingscampagne opgezet en zullen er ook diverse promotiefilmpjes gemaakt worden. 
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Gezondheid en het jonge kind kunnen hierin thema’s zijn zodat deze filmpjes ook inzetbaar zijn 
binnen dit actie programma. 
Kosten: Financiële middelen zijn aanvullend aan de reguliere middelen nodig voor workshop/
trainingsdoeleinden. Ingeburgerde volwassen kunnen ‘gratis’ lesaanbod volgen bij Arcus. 
De kosten voor de voorleesexpress: De vaste kosten worden gedragen door Cubiss, kosten die 
we zelf moeten maken is de gezinsbijdrage; dit is een staffelbedrag dat varieert tussen de € 100 
en de € 750 euro per gezin. Ouders kunnen deze bijdrage vaak niet betalen omdat we met een 
doelgroep werken waar meerdere problemen samen komen waaronder een laag gezinsinkomen. 
Voor deze kosten zoeken we dus ruimte binnen deze actiebegroting. Aangezien we ons specifiek 
richten op de taalarme gezinnen in Heerlen is er de aanname dat we een bereik zullen hebben 
van circa 200 gezinnen. Voor deze kosten zijn er op dit moment ook geen gemeentelijke midde-
len beschikbaar en zijn derhalve aanvullende financiële middelen nodig. 

Shaken baby voorlichting
Doelgroep: Alle zwangeren. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Gemeente Heerlen en kenniscentrum kraamzorg Geboortezorg Limburg. 
Kraamverzorgenden van geboortezorg Limburg werken volgens protocollen en volgens de richt-
lijnen van kenniscentrum (KCKZ). Preventieve Shakenbaby voorlichting is hier een onderdeel van. 
Er zijn 4 lactatiekundigen in dienst die informatieavonden verzorgen op het gebied van Borst-
voeding en 1 keer per maand wordt een mama café geregeld. 
Kraamverzorgenden van geboortezorg Limburg zijn goed geschoold. Het ontbreekt nog aan 
een duidelijk beeld of en op welke wijze andere kraamzorg organisaties of andere organisaties 
bekend zijn met het zorgprotocol inzake preventie van het Shaken Baby Syndroom en de ver-
antwoordelijkheid van de kraamverzorgende hierin. Onduidelijk is bij samenwerkingspartners of, 
en zo ja, op welke wijze andere partijen dan Geboortezorg Limburg hiermee omgaan. Ook is er 
geen eenduidig beeld hoe de taakstelling van de overige kraamverzorgenden in kwetsbare 
(risico) gezinnen hierin verloopt. Geboortezorg Limburg sluit aan bij de risico overleggen in 
Limburg en begeleidt kraamverzorgenden in gezinnen door gespreksvoering, ondersteuning, 
contact met andere hulpverleners etc. 
Een goede inventarisatie onder kraamverzorgenden van ook andere partijen en een gezamenlijk 
voorlichting-/educatie plan/aanpak voor andere professionals dan de kraamverzorgenden (hoe 
omgaan met signalen, vragen enz.) wordt voor Heerlen en haar kwetsbare buurten in interactie 
met de overige activiteiten in dit actie programma uitgewerkt. 
Kosten: Financiële middelen zijn aanvullend aan de reguliere in te zetten middelen nodig voor 
inventarisatie, opstellen en uitvoeren plan van aanpak. 

Vroegsignalering
Doelgroep: Alle doelgroepen. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen overzicht). 
Actor: Gemeente Heerlen. 
In het land wordt door JGZ organisaties uitvoering gegeven aan het programma “voorzorg”. 
De focus verschuift van het programma voorzorg naar het programma stevig ouderschap. Een 
ander programma dat in den lande door JGZ organisaties in het kader van vroeg signalering 
wordt toegepast.
In dit actie programma wordt deze verschuiving uitgewerkt om een goede afweging en advies 
aan te kunnen reiken voor Heerlen. Heerlen maakt bovendien extra middelen vrij in de begroting 
voor JGZ en Meander voor de 0-4 jarigen ten behoeve van meer directe tijd. 
Kosten: Er zijn geen aanvullende financiële middelen nodig (reguliere middelen). Extra kosten 
worden afgedekt binnen de gemeentebegroting.
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Goede hechting
Doelgroep: Alle doelgroepen. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: Gemeente Heerlen/JGZ.
Nieuw voor de kraamzorg maar positief als het gaat om het aanbod doorgaande lijn is het onder-
werp hechting. In de JGZ zijn alle medewerkers met subsidie van de provincie Limburg in 2016 
geschoold t.a.v. dit thema. Medewerkers leerden beter en sneller problemen op het gebied van 
hechting te signaleren, bespreekbaar te maken bij ouders en gerichter ondersteuning bieden en 
erbij halen. Inmiddels wordt hechting geïntegreerd in de contactmomenten van de JGZ. Heerlen 
en Gemeenten in Parkstad onderschrijven het belang van inzet op goede hechting en hebben 
om die reden het onderwerp hechting onder de ook aandacht gebracht bij de provincie als 
onderwerp voor de provinciale agenda. Met succes. 
Door nu ook scholing van hechting en integratie in het aanbod van de kraamzorg te implemen-
teren creëren we een doorgaande lijn in deze vroeg signalering en wordt de doelstelling van 
verkleining van instroom in de jeugdzorg doorgezet. 
In dit actie programma wordt dit scholingsaanbod uitgewerkt en aangeboden.
Kosten: Financiële middelen zijn aanvullend aan de reguliere middelen nodig voor nodig voor 
het opzetten en uitvoeren van een scholingsavond voor de kraamzorg. 

Voorlichting anticonceptie, seksualiteit, gevolgen alcohol- en drugsgebruik
Doelgroep: Alle doelgroepen. (Zie bijlage 2 voor doelgroepen overzicht).
Actor: GGD Zuid-Limburg, onderwijs en Alcander. 
GGD Zuid-Limburg, primair onderwijs, Arcuscollege en welzijnswerk slaan de handen in elkaar 
en gaan in Heerlen een intensieve samenwerking aan om jongeren proactief voor te lichten over 
anticonceptie, seksualiteit, gevolgen van drugs- en alcoholgebruik in relatie tot onveilig vrijen. 
Deze aanpak gaat altijd via een evidence based programma. Hierbij zal specifiek aandacht 
worden geschonken aan lage SES jongeren, en specifiek heteroseksuele jongens. Bestaande 
samenwerking van (lokale) organisaties m.b.t. seksuele gezondheid en bedoeld om draagvlak te 
creëren en huidige initiatieven te verbinden en te versterken, worden benut om de doelstellingen 
van dit actieprogramma te realiseren. Concreet gaan we als partners gezamenlijk bezien hoe we 
de aanpak “Sowhat” in onze kwetsbare buurten gaan hanteren.
Kosten: Financiële middelen zijn nog aanvullend aan de reguliere middelen nodig voor regie en 
benodigde aanpak voor op de doelgroep gerichte inzet in onze kwetsbare buurten. Er zal pro 
actief op scholen voorlichting worden gegeven. Expliciet wordt aansluiting gezocht bij jongeren-
werk en expliciet bij scholen in onze kwetsbare wijken. Voor de extra inzet zal een professional 
vanuit de unit SG als actor ingezet worden. 
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7. Fasering

Het actieprogramma “een “Kansrijk van start” omvat 4 actielijnen met in totaal 20 concrete 
activiteiten/deelprojecten, die gefaseerd in uitvoering komen. Daarbij is sprake van:  
a. continuering/intensivering en verbindingen zoeken van en met lopende activiteiten;
b. uitvoering van nieuwe (implementatie gerede) activiteiten;
c. ontwikkeling en implementatie van innovatieve activiteiten.

Iedere actie/deelproject wordt bij accordering ook qua planning, inhoud, proces, financiën, 
taakstellend uitgewerkt. Voor het totaaloverzicht met de (globale) fasering en planning van de 
actielijnen en de deelprojecten wordt verwezen naar bijlage 1.

8. Verduurzaming

Met het meerjarig preventieve actieprogramma “kansrijk van start” investeren Provincie Limburg, 
gemeente Heerlen, partners en nog te betrekken partners en investeerders in ieder geval drie 
jaar maximaal inhoudelijk en financieel aan de voorkant zodat de zware investeringen aan de 
achterkant op termijn alleen nog nodig zijn in die gevallen die ook echt om een zware investering 
vragen. In 2019 zal derhalve een tussenevaluatie worden opgesteld die zicht moet bieden op de 
voortgang en/of er gewenste aanvullende investeringen in 2020 en verdere jaren nodig zijn aan 
de voorkant. 

9. Geconsolideerde projectbegroting

De geconsolideerde projectbegroting totaal ziet er als volgt uit: 

Kosten 
Actielijn 1 : 10.000
Actielijn 2 : 346.000
Actielijn 3 : 161.250
Actielijn 4 : 1. 177.000
Procesgelden : 604.200
Totaal : 2.298.450

De dekking is als volgt te voorzien:
Heerlen en partners : 1.804.250
Provincie Limburg : 494.200

Ten behoeve van de eindafrekening en het concreet zicht krijgen in de kosten van het gehele 
programma is er de mogelijkheid tot het registreren van gewerkte uren van in- en externe 
project en programmaleden in een veilig gepersonaliseerd systeem dat ter beschikking gesteld 
kan worden.
De opgevoerde bedragen voor de activiteiten en procesgelden zijn gebaseerd op ervarings-
gegevens en aangereikte formats. Lopende de uitvoering van het programma worden de con-
crete bedragen van de diverse activiteiten en procesgelden planmatig betrokken en verant-
woord. 
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10. Monitoring 

Monitoring is noodzakelijk op twee niveaus: programma/projectniveau en het gezondheids-
niveau in de regio. 
 
De monitoring op programma/projectniveau zal plaatsvinden door:
Procesevaluatie (eenmaal per jaar)
De te beantwoorden vraag is “hoe loopt het proces?”. Bij de beantwoording van de gestelde 
vraag wordt gekeken naar de projectvariabelen (aspecten/factoren die binnen het kader van 
het actieprogramma aan de orde zijn) en de contextvariabelen (externe factoren die uitwerken 
op de uitvoering van het programma). Cruciaal hierin is ook het aspect samenwerking/inzet van 
betrokken partijen, voorwaardelijk voor een succesvolle integrale aanpak.

Monitoring van de activiteiten en deelprojecten (tweemaal per jaar) 
De voortgang van de activiteiten binnen de vier actielijnen wordt gevolgd door middel van het 
monitoren van de projectdoelstellingen op output en outcome. Worden de activiteiten volgens 
plan uitgevoerd? Zo neen, wat is er aan de hand en wat is er nodig om zaken vlot te trekken? 

Beide typen onderzoek monden uit in rapportages met conclusies en aanbevelingen. 
Deze kunnen aanleiding zijn tot aanpassing/aanscherping van het project.

Monitoring programmadoelstellingen 
Monitoring zal aansluiten bij bestaande lokale/regionale monitorinstrumenten en bij landelijke 
dataregisters (o.a. Perined). Populatieniveau: In het kader van de uitvoering van dit actieplan 
worden de gegevens van de tweejaarlijkse Parkstadmonitor (inclusief Burgeronderzoek Heerlen 
en Stads- en Buurtmonitor Heerlen) benut. Hieraan kunnen de trends op hoofdlijnen, voor 
Heerlen worden ontleend. Aan de hand van dit onderzoek kan op buurtniveau een beeld ver-
kregen worden van de veiligheids- en leefbaarheidssituatie. Dit in combinatie met de gegevens 
van de GGD en de op te stellen wijkprofielen op maat.

Wat gaan we meten?
 Bewustwording; op niveau van zorgverlener en bewoner? 
 Participatie:

 Bereik advertenties/via zorgverleners van de vrouwen in vruchtbare leeftijd;
 Registratie deelname aan preventieve activiteiten;
 Registratie redenen afzien van deelname;
 Registratie drop-out + redenen.

 Leefstijlgedrag/gezondheidswinst:
 Leefstijlgedrag: vragenlijsten/beweegmeter/CO-meter;
 Registratie perinatale uitkomstmaten;
 Monitoring metabole gezondheid moeder;
 Registratie perinatale uitkomstmaten;

 Monitoring activiteiten:
  Monitoring op output: welke doelstellingen zijn gerealiseerd, n.a.v. de acties/
  deelprojecten in dit plan?

 Monitoring op outcome: zoals minder kinderen in jeugdzorg, minder tienerzwanger-
 schappen, minder roken, alcohol/drugsgebruik in zwangerschap, eerder op controle 
 komen, gewichtstoename in de zwangerschap, gerbuik kraamzorg, minder vroeg 
 geborenen, meer baby’s met een gezond gewicht, minder laaggeletterdheid, etc.;
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 Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande registraties, zoals Perined, parkstad-
 monitor, registraties van bepaalde preventieprogramma’s (zoals genoemd onder de 
 actielijnen), waarstaatjegemeente.nl, CBS, en de GGD. 

Inzicht
Gelet op de doelgroep en het weerbarstige probleem slaan we binnen dit actieprogramma 
nieuwe wegen in. Indien groep, probleem en aanpak niet 100% in beeld zijn, hoe slagen we er 
dan in om de vorderingen en effecten van onze aanpak dan toch goed in beeld te brengen? 

Een actie- programma vraagt daarom ook om een actie-monitor! Deze willen we proberen te 
ontwikkelen, door een drietal soorten bronnen te combineren, namelijk:
 kwantitatief: Samenbrengen en integreren van de bestaande (losse) statistieken van 
 betrokken instellingen en regionale (Parkstad) en landelijke monitoren (CBS e.d.).
 kwalitatief: actie-onderzoek met Interview- en praktijkstudie van de doelgroep;
 innovatief: toevoegen van informatie/kennis uit zogenaamde Open Data m.b.t. de doelgroep 

en het vraagstuk, door de samenwerking met Urban Data Centre, BISS en Bright Smart 
 Service Campus te Heerlen. 

Door de combinatie van bronnen en het innovatieve proces moet deze monitor uitgroeien tot 
een meer dynamischer responsieve of zelfs pro - actieve tool, die monitoring, communicatie en 
kennistransfer tussen de diverse actoren combineert en versterkt. Door de monitor en het 
samenwerkingsproces slim en eigentijds te organiseren, ontstaat een (uniek?) dynamisch 
proces om samen tot het uiterste te gaan om snel iedere les te trekken en kansen te grijpen 
om het resultaat te verbeteren. 
De toegevoegde waarde van BISS in dit actieprogramma zal op de volgende gebieden plaats-
vinden: 
 kennis (co-) creatie en transfer, middels het organiseren van informatiesessies, idea 
 generation workshops;
 Data Analyse (de fase na bundeling en ontsluiting van data);
 genereren van andere (nu nog niet beschikbare) relevante data voor het programmamodel. 

BISS wetenschappers met ervaring in monitoring tijdens zwangerschappen en het ontwik-
kelen van algoritmes voor bijvoorbeeld het bouwen van een app t.b.v. monitoring) soort-
gelijke projecten worden ingezet;

 op termijn wellicht met een toepassing/datavisualisatie, die de financiële effecten van de 
keuzes en interventies zichtbar maakt. 

Kosten: Reguliere financiering, mogelijkheden “Lime-project” benutten. 

11. Communicatie

Ten behoeve van het actieprogramma “Kansrijk van start!” zal een taakstellend communicatie-
plan worden opgesteld. Additionele (innovatieve) instrumenten worden zoals binnen het uit-
voeringsprogramma aangegeven gericht ingezet. Ten behoeve van de uitwerking van de acties 
en deelprojecten wordt ook een workshop met een aantal mensen uit de doelgroep (inwoners en 
professionals) georganiseerd. Deze workshop moet bouwstenen opleveren voor het taakstellend 
communicatieplan.

12. Kennisdeling en subsidiescan

Het streven om de geboortekansen en levensverwachting te verbeteren van moeder en kind 
in kwetsbare buurten betreft een hoogwaardig doel, maar tegelijkertijd ook een weerbarstig 
vraagstuk. De doelgroep is vaak nog onbekend bij de reguliere aanbieders en hun statistieken. 
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Ze weten de weg zelf niet goed te vinden en hebben vaak weinig vertrouwen in de reguliere 
zorg. Bij de uitvoering van dit actieprogramma worden de gebaande paden dan ook nood-
zakelijkerwijs verlaten.

Natuurlijk zoeken we wel eerst de beschikbare bestaande kennis en ervaring op van soort gelijke 
eerdere projecten binnen en buiten Nederland. Deze rol wordt nadrukkelijk door de kennis-
instellingen vervuld (GGD, HS Zuyd en UM). Daarnaast gaat de gemeente Heerlen als probleem-
houder en regievoerder nadrukkelijk op zoek naar andere (Europese) steden, om de eigen 
horizon te verbreden en het bondgenootschap voor een krachtige passende aanpak te ver-
sterken. We zoeken aansluiting bij de (inter-)nationale beweging om preventieve gezondheids-
zorg te bevorderen, te reflecteren op ons beleid en de gekozen interventies. Via campagnes 
en bij events dragen we uit dat we tot het uiterste willen gaan om deze (gezondheids-)slag te 
maken in onze stad en tot een expert willen uitgroeien. 

Anderzijds delen we onmiddellijk onze inzichten en ervaringen om de dagdagelijkse praktijk te 
verbeteren. Dit doen we binnen de huidige en nieuwe operationele netwerken met de “frontline 
medewerkers”. Ook binnen de regionaal functionerende instellingen (GGD, Zuyderland e.d.), 
de gemeenten in de regio Parkstad Limburg regio en de andere grote Limburgse steden. 
We betrekken vanaf het begin instellingen die ook provinciaal werken zoals GGD en Mondriaan. 
Gemeente Heerlen zal dit proces realiseren in afstemming met provincie Limburg.

Heerlen bouwt met stakeholders, provincie en partnergemeenten aan een duurzame 
verbetering voor het creëren van gelijke kansen van het jonge kind in onze meest kwetsbare 
buurten. Dit door maximaal in te zetten op de juiste zorg en preventie aan de voorkant. 
Deze inzet zal tevens een positieve uitwerking hebben op de afbouw van de duurdere 
jeugdzorg op termijn.

Het gemeente bestuur van Heerlen gaat bij de aanpak van deze ambitie voorop. Naast een 
krachtige ketensamenwerking, willen we nadrukkelijk een integrale aanpak ontwikkelen; van 
uitdagende publieke ruimte voor meer vitale burgers tot grensverleggend armoedebeleid 
voor de meest kwetsbaren. Dit doen we op een open en transparante wijze om zoveel mogelijk 
partners te betrekken en gen kans voorbij te laten gaan om het jonge leven te verbeteren.
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BIJLAGE 1. FASERING EN PLANNING

Pagina 32 van 34

2018 2019 2020 
kwartalen 1 2 3 4 1 2 3 4

Actie lijn 1: Professionalisering
Aanbod op maat voor de geboortezorg in 
Heerlen

Actie lijn 2: Directe impact, 
agendering,activering
Maatjesproject (ooievaarmoeders) 
Baby start pakketten
Babyproducten: voor elk kind een goede 
start
Moedercafé

Actie lijn 3: 
Samenwerken/verbinden/lokale 
situatie

Oog voor duurzame zorg 
Wijkprofiel op maat
Verbinden expertise op wijkniveau
Samenwerking met verloskundigen

Actielijn 4: Preventie, voorlichting 
en stimuleren eigen kracht 
doelgroep
Preventie campagne
JOGG Heerlen aanscherping doelgroep en 
verbinden met onderzoeksprogramma 
TOP-mama
TOP-mama, voor een gezonde start
Extra huisbezoek tijdens zwangerschap 
door JGZ
Informatie en bevordering 
basisvaardigheden 
Inbedden aanpak laaggeletterdheid in  
programma
Shaken baby voorlichting
Voorlichting anticonceptie, seksualiteit enz.
Vroegsignalering
Belang van  goede hechting

Voorlichting anticonceptie,
Seksualiteit, gevolgen alcohol en 
drugsgebruik
Facilitering actieprogramma-en 
proces
Monitoring
Communicatie
Regionale verbinding/Kennistransfer
Programma management
Ondersteuning

voorbereiding uitvoering

1 1 2 3 4
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BIJLAGE 2. DOELGROEPENOVERZICHT

Actie Doelgroep 
t.b.v. alle 

zwangeren
algehele 
preventie

Doelgroep
t.b.v. risico-
zwangeren 
algemeen

Doelgroep
t.b.v. LVB

Doelgroep
t.b.v.

psychia-
trische 
ouders

Doelgroep 
t.b.v.

alle ouders

Doelgroep 
t.b.v. jonge 
moeders/
kwetsbare 

ouders

Actielijn 1. Professionalisering

Aanbod op maat voor de geboortezorg in 
Heerlen

x x x

Actielijn 2. Directe impact, agendering, 
activering

Maatjesproject (ooievaarmoeders) x x x x x x

Baby start pakketten x x x x x

Babyproducten: voor elk kind een goede start x x x x x

Moedercafé x x x x x x

Actielijn 3. Samenwerken/verbinden/
lokale situatie

Onderzoek haalbaarheid doorontwikkeling pilot 
kwetsbare zwangeren in beeld

x

Oog voor duurzame zorg x x x x x

Wijkprofiel op maat x x x x

Verbinden expertise op wijkniveau x x x x x

Samenwerking met verloskundigen x

Actielijn 4. Preventie, voorlichting en 
stimuleren eigen kracht doelgroep

Preventie campagne x x x

JOGG Heerlen aanscherping doelgroep en ver-
binden met onderzoeksprogramma TOP-mama

x x

TOP-mama, voor een gezonde start x x x

Extra huisbezoek tijdens zwangerschap door 
JGZ

x

Informatie en bevordering basisvaardigheden x x x x x x

Inbedden aanpak laaggeletterdheid in 
programma

x x x

Shaken baby voorlichting x

Voorlichting anti-conceptie, seksualiteit enz. x x x x

Vroegsignalering x x x x x x

Hechtingsproblematiek x x x x x x

Voorlichting anti-conceptie, seksualiteit,
gevolgen alcohol en drugsgebruik

x x x x



Actieprogramma 
“Kansrijk van Start” 2017-2020
Preventief samen werken aan een goede start voor 
een veilig, gezond en gelukkig leven voor elk kind


