
Risicofactoren

□ Financiële problemen 
□ Vermijden van zorg 
□ Nadelige leefstijl: voeding, beweging, 

rookgedrag, alcoholgebruik 
□ Onvoldoende opvoedingsvaardigheden 
□ (Psycho)sociale problematiek 
□ Fysieke en/of medische problematiek 
□ Licht verstandelijke beperking
□ Anders

Inclusiecriteria

De zwangere/het gezin is:

□ Kwetsbaar of zeer kwetsbaar (Categorie C of D) 
□ Aangemeld bij Geboortezorg Limburg of casus wordt overgenomen door GBZL
□ CZ of VGZ verzekerd 
□ Woonachtig in Parkstad of Sittard- Geleen 
□ Akkoord met prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg indien nodig
□ Akkoord met overleg tussen diverse zorg/hulpverleners 
□ Akkoord met invullen vragenlijsten t.b.v. evaluatie

! In geval van andere verzekering, kraamzorg of woonplaats in Zuid-Limburg kan de 
kwetsbare zwangere wel deelnemen aan het onderzoek t.b.v. evaluatie (controlegroep).
Voor inzet pijler 2 geldt: ook kwetsbare vrouw met een andere verzekering of
kraamzorgaanbieder kan deelnemen, daar pijler 2 door gemeente wordt gefinancierd

Definitie kwetsbaarheid*

Categorie A: een zelfredzame zwangere vrouw /gezin
Risicofactoren spelen momenteel geen rol.
De beschermende factoren in relatie tot zelfredzaamheid zijn toereikend zijn om
eventuele toekomstige risicofactoren op te vangen.

Categorie B: een potentieel kwetsbare zwangere vrouw/gezin
De professional uit het sociale of medische domein signaleert één of meerdere
(psycho)sociale/medische risicofactoren, die de zwangerschap negatief kunnen
beïnvloeden.
De beschermende factoren in relatie tot zelfredzaamheid zijn in principe toereikend.

Categorie C: een kwetsbare zwangere vrouw/gezin
De professional uit het sociale of medische domein signaleert één of meerdere
(psycho)sociale/medische risicofactoren, die de zwangerschap negatief kunnen
beïnvloeden.
De beschermende factoren in relatie tot de zelfredzaamheid van de zwangere vrouw
zijn ontoereikend.

Categorie D: een zeer kwetsbare zwangere vrouw/gezin
Een kwetsbare zwangere vrouw (zie c) bij wie de professional uit het sociale of
medische domein één of meerdere urgente (psycho)sociale of medische
risicofactoren signaleert, die de zwangerschap direct negatief kunnen beïnvloeden.

*volgens gemeente Rotterdam en Erasmus MC 

Proeftuin
Geboortezorg Flex
2021-2023

Beschermende factoren

□ Motivatie 
□ Probleemoplossend vermogen 
□ Voldoende opvoedvaardigheden
□ Ondersteunend sociaal netwerk 
□ Bereid hulp te aanvaarden 
□ Stabiel gezinsklimaat 
□ Anders

Pijler 1: Vergoeding wettelijke eigen bijdrage
Pijler 2: Flexibele kraamzorg, ook na de 10e dag
Pijler 3: Controlegroep: ontvangt andere vorm van ondersteuning

Verloskundige, kraamzorg, JGZ en andere betrokken
hulpverleners overleggen gezamenlijk met het gezin om te komen
tot doelen die het gezin wenst te bereiken en hoe kraamzorg-
uren worden ingezet



Routekaart Geboortezorg Flex

Let op: Instroom in Pijler 2 is mogelijk op ieder moment tot 6 maanden postpartum. Oók als Pijler 1 al is ingezet en ook als de oorspronkelijke kraamzorg niet bij GBZL is afgenomen. 
Deelname aan Pijler 2 wordt gefinancierd door de gemeenten en is daarmee  tevens onafhankelijk van zorgverzekering.

Door wie? 

Signaleren kwetsbaarheid volgens definitie (z.o.z.). Toestemming verkrijgen om gegevens met 
andere zorgverleners te delen volgens standaard procedure praktijk/organisatie.

Zorg/hulpverlener uit medisch/sociaal domein/GBZL 

Aanvraag (prenataal) huisbezoek JGZ d.m.v. standaard formulier per mail naar: 

JGZ Parkstad: Reina Hettinga 
reina.hettinga@ggdzl.nl
06 18 35 33 45

JGZ Sittard-Geleen: Sylvia Knoops 
sylvia.knoops@ggdzl.nl
06 22 86 2 484

Zorg/hulpverlener uit medisch/sociaal domein/GBZL 

Aanmelden casusoverleg bij coördinator GBZL middels mail naar:
geboortezorgflex@geboortezorglimburg.nl

Verloskundig zorgverlener/Casemanager 

Deelname 2-wekelijks casusoverleg: 
-Bevestiging van kwetsbaarheid
-Meest geschikte optie voor cliënt selecteren:

1. Proeftuin Pijler 1 (vergoeding kraamzorg)
2. Proeftuin Pijler 2 (meer uren kraamzorg)
3. Pijler 3 (controlegroep) in combinatie met:
4. Voorzorg/Stevig Ouderschap en/of
5. Aanmelden Kwetsbaar zwangeren overleg of Knooppunten

JGZ & GBZL & Verloskundig zorgverlener/Casemanager

Aandachtsgebieden vaststellen tijdens gezamenlijk invullen aanmeldformulier Proeftuin tijdens casusoverleg JGZ & GBZL & Verloskundig zorgverlener/Casemanager

Toestemmingsverklaring onderzoek (t.b.v. monitoring) laten ondertekenen door client en opsturen naar:

Dorien Reijnders, Onderzoeker GGD
dorien.reijnders@ggdzl.nl
06 28 04  07 10

GBZL 
(Indien cliënt op vrijwillige basis mee wil doen (Pijler 3) 
stuurt verloskundig zorgverlener of cliënt zelf de 
toestemmingsverklaring naar de onderzoeker )

Doorgeven datum bevalling aan GGD onderzoeker GBZL


