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Simone Valk 



(potentiële) Belangenverstrengeling Geen   

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Geen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk … 

  

Geen 



 

 Ongevraagde raad wordt zelden gewaardeerd 

 Ongevraagde raad is kritiek 

 Twijfel aan  competenties 

 

 Alertheid van hulpverleners eigen attitude en valkuil 



Meest gehoorde opmerking 
 

 

Waar bemoei jij je mee, wat weet jij 
er nou van? 



 O (ons) 

 S (soort) 

 M (mensen) 

 Voelt zich superieur 



 Witte middle class normen zijn niet ieders normen 

 

 



 

Life has a way of confusing us 

    blessing and bruising us. 
 



Oudergeluk 







Kwetsbare groep is vaak 
 

 Jong 

 Opgegroeid in onstabiel gezin 

 Weinig opleiding 

 Weinig geld 

 Heeft irreële verwachtingen 

 

 Lage SES en weinig kans op spontane verbetering 

 

 



Uitdaging voor verloskundigen 
 

 Probleem analyse 

 Hulpvraag formuleren 

 Juiste instantie inschakelen 

 Alles managen met oog voor moeder en kind 

 

 En dit alles binnen ZES maanden 

 



Waar krijgen we mee te maken 
 

 Schulden 

 Huisvestingsproblematiek 

 Relatieproblemen 

 Familie problemen 

 Werkeloosheid 

 Gebrek aan opleiding 

 Drugs/drank 

 Psychische problemen 

 Elke combinatie is mogelijk 
 

 



 

 Instanties werken niet altijd even goed samen 

 Cliënten zijn bang voor instanties 



Hoe kunnen we hulp bieden? 
 

 

 

 Meldcode 

 Grijs gebied 



De vragen die je moet stellen 
 

 1. klopt het wat ik zie? 

 2. zien mijn collega’s het ook 

 3. wat zegt de huisarts 

 4 wat wil de cliënte, waar is zij mee geholpen? 

 



 Voor sommige problemen heb je een langere adem 
nodig om ze op te lossen 

 Huis 

 Uitkering 

 Kinderopvang 

 Schuldsanering 



Effecten op zwangerschap 
 

 Weinig geld 

 Meer roken 

 Slechter eten 

 Groeiachterstand 

 Andere complicaties 

 

 

 



 

 

 Moeite met geschreven 
tekst 

 Moeite met formulieren 
invullen 



 

 Deze clienten zijn meer dan wie ook gebaat bij 
intensieve 1 op 1 zorg! 

 En wij kunnen dat onvoldoende bieden. 



Leger des Heils  
 

 Opvang aan jonge 
vrouwen en kinderen 

 Zwangeren komen bij 
ons 



Problemen 
 

 Wij zijn soms al 3e 
praktijk 

 Overplaatsing zonder 
waarschuwing 

 Geen/moeizame band 

 Gebrek aan continuïteit 
van zorg 

 Gezanik betaling 



 Empowering van deze 
groep gaat moeizaam 

 Weinig kennis 

 Weinig vertrouwen in 
eigen kunnen 

 Veel overdrachten dus 
veel te weinig kans op 1 
op1 zorg 

 



 

 Wij doen geen kraambed controles in kraamhotel  

 Weinig borstvoeding 



Actiepunt 
 

 Er is een wereld aan kwaliteit te winnen met betere 
begeleiding 

 Tijd 

 Geld 

 Continuïteit van zorg moet de norm 
worden, zeker voor deze groep 
 







Dank u voor uw aandacht 
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