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Titel project:  

Het verbeteren van zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders en kinderen 

Samenvatting: 

De ontwikkeling van een kind tijdens de zwangerschap en de eerste twee jaar van het leven 

heeft veel invloed op de lange termijn gezondheid en ontwikkeling. Dit beïnvloedt zelfs  de 

gezondheid en het welzijn op volwassen leeftijd. Een goede start aan het begin geeft een 

leven lang meer kansen.  

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de vroege ontwikkeling. Denk bij voorbeeld aan 

roken, veel stress, ongezond eten en psychische klachten. Verloskundigen, 

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen kunnen (aanstaande) ouders helpen om hun kind de 

best mogelijke start te geven. 

Omdat er heel veel factoren een rol spelen bij een goede, kansrijke start is het soms voor  

professionals niet duidelijk hoe ze (aanstaande) ouders en kinderen het beste kunnen 

ondersteunen. Dit komt onder andere doordat nog weinig gebruik wordt gemaakt van 

gegevens over de zwangerschap (geboortezorg) en de kindertijd ( jeugdgezondheidszorg). 

In dit onderzoek gaan we na hoe (aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap en de eerste 

twee jaar van het leven van hun kind het beste ondersteund kunnen worden om hun kind de 

best mogelijke start te geven. Dit doen we in verschillende stappen.  

Als eerste verzamelen we de gegevens die nodig zijn. Dit doen we door de gegevens van de 

zwangerschap en de kindertijd te verzamelen. Deze gegevens worden, samen met algemene 

gegevens van gezinnen in Nederland aan elkaar gekoppeld. Uiteraard gebeurt dit op een 

veilige manier en worden gegevens zo opgeslagen dat de (aanstaande) ouders en het kind 

niet in de gegevens terug te vinden zijn. Zo kunnen we onderzoeken hoe we kinderen met 

een hogere kans op ontwikkelingsvertraging of gezondheidsproblemen zo goed mogelijk in 

beeld krijgen.  



Als tweede stap breiden we het computerprogramma waarmee professionals werken uit. Er 

wordt onderzocht welke risicofactoren en beschermende factoren samenhangen met 

uitkomsten van het kind in de toekomst. Zo kunnen professionals, samen met ouders,  

besluiten hoe ouders en kinderen het best ondersteund kunnen worden. Ook kunnen ouders  

zien hoe het met hun kind gaat op basis van gegevens in het dossier. We zullen manieren en 

hulpmiddelen voor professionals en (aanstaande) ouders ontwikkelen zodat zij samen in 

gesprek kunnen gaan over hoe de behoeftes van (aanstaande) ouders en of er aanleiding is 

voor verdere ondersteuning.  

Samen met (aanstaande) ouders en professionals zullen we in de praktijk in een aantal 

regionale “proeftuinen” testen wat werkt en wat niet. We zullen met deskundigen van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek zorgen dat de gegevens veilig bewaard worden en ook 

stilstaan bij de maatschappelijke impact van ons onderzoek. (Aanstaande) ouders en 

professionals zullen betrokken worden bij alle stappen van het onderzoek. Het systeem om 

de risicofactoren en beschermende factoren in kaart te brengen zal ter beschikking worden 

gesteld aan alle (aanstaande) ouders en professionals.  

Na afronding van het onderzoek kunnen (aanstaande) ouders in Nederland al tijdens de 

zwangerschap en de vroege ontwikkeling van hun kind geïnformeerd worden over 

risicofactoren en beschermende factoren die van invloed kunnen zijn op  de toekomst van 

hun kind. In gesprek met hun professional kan dan in kaart worden gebracht of de 

gezinssituatie aanleiding geeft voor extra ondersteuning.  

 

Inzet partners samenwerkingsverband: 

Alle samenwerkingspartners zijn voornemens om hun kennis, expertise en ervaring in te 

zetten om toe te werken naar een nationale data-infrastructuur waarmee data uit de 

jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt kan worden voor het verbeteren van de JGZ-praktijk en 

het verkrijgen van nieuwe inzichten in de manier waarop ouders en kinderen door de JGZ 

ondersteund kunnen worden. De samenwerkingspartners ondersteunen de ambitie om, 

conform juridische mogelijkheden en met borging van privacy, data uit het Digitaal Dossier 



JGZ aan te leveren aan het CBS. Als het consortium gehonoreerd wordt volgt er een 

deelnameovereenkomst die de samenwerking formaliseert.  
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