
1e consult: R4U of uit 

anamnese 

Is de zwangere jonger dan 18 

jaar op het moment van 

bevallen?

Zorgpad – TIENERZWANGERSCHAP VSV+ 

Februari 

2017

· Bespreken Pte in MDO

(<16 jr plaatsindicatie)

CAVE: Groeiecho’s

- Site Nederlands Jeugdinstituut dossier Tienerouders 

- Online folder STEK Begeleiding Tienermoeders 

(1) Link folder JONG en een kind - http://www.tienermoeders.nl/files/Brochure_Jong_en_een_Kind-2009_1.pdf

(2) Link Nederlands Jeugdinstituut dossier Tienerouders: http://www.nji.nl/Tienerouders

(3) Link STEK folder – Begeleiding tienermoeders: http://www.stekjeugdhulp.nl/nl/stek-voor-verwijzers/aanbod-programmas/?t=tienermoeder

Goede stabiele basis

Overleg met Pte aanmelden bij:

· Prezorg / Voorzorg. tel nr:  010-

2010110 

· Moeders van Rotterdam – Bureau 

Frontlijn  010-267 32 50

         info@moedersvanrotterdam.nl

· Www.cjg.nl voor tienerproject in 

de omgeving van de zwangere. 

Aanmelden Tel: 010 2010110

Reeds instanties betrokken

Onzekere basis

CRITERIA VOORZORG: TEL: 

• Niet eerder levend geboren kind.

• Maximaal 28 weken zwanger (aanmelden voor de 28e week; bij voorkeur zo       

vroeg mogelijk).

• Leeftijd maximaal 25 jaar (bij aanmelden).

• Lage opleiding, te weten: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs, VMBO basis-   

  of kaderberoepsgerichte leerweg, of twee jaar onderwijs in een andere  

  schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het   

 basisonderwijs.

• Enige beheersing van de Nederlandse taal.

POSTPARTUM: - Bij voorkeur maken van  een warme overdracht naar het CJG (indien geen toestemming, volg stappen van de  meldcode)

- Anticonceptie bespreken. 

Inventarisatie naar:

Adequate betrokkenheid van 

- ouders

-familienetwerk

- school

- partner 

Evntuele hulpvraag opgebied van:

- huisvesting 

- financiën 

- of anders...

· Bespreken in MDO

 (<16 jr plaatsindicatie)

CAVE: Groeiecho’s

Ja

Ja

Nee

CRITERIA PREZORG: 

· zwangerschap max 32 wkn 

· enige beheersing Nederlandse taal, 

· bereidheid deelname hele programma, 

· geen steunend sociaal netwerk / partner; 

· alcohol- of drugsverslaving, 

· actueel gezins- of partnergeweld; 

· psychische problematiek, 

· zelf mishandeld, 

· irreële opvattingen over a.s. moederschap 

· niet-pluisgevoel verpleegkundige; 

· niet afgemaakte vooropleiding, schoolverlater of werkloos; 

· financiële en/of huisvestings-problemen. 

· niet verhuizen naar buiten Rotterdam in de komende 6 maanden 

Inwinnen 

informatie bij de 

huisarts

Overweeg (anoniem) overleg:

Veilig thuis  

Tel nr.0800-2000

 Monitoring vereist!

Advies aan verloskundige/

behandelaar:

Opmaken van plan van aanpak 

rondom partus en kraambed.

Cave; extra aandacht voor 

regelen van voogdijschap en 

gezag.

· CAVE: Wanneer blijvend  

weerstand wordt ervaren bij het 

inzetten van begeleiding/ 

hulpverlening waardoor zorgen om 

ongeboren kind toeneemt overleg 

met:

· Veilig thuis 0800-2000 voor advies 

verder aanpak. 

· Jeugdbescherming: 010-233 00 00

Bespreek het belang van de 

juridisch te regelen zaken

Info m.b.t:

 Gezag en eventueel erkenning

http://rechtswinkelrijnmond.nl    

Tel nr: 010-7850640

Overige informatie:

 - Folder “JONG en een kind” (1)

 - Site: www.tienermoeders.nl

Patiënt wordt ingelicht door 

VLK / (2elijn behandelaar) over 

wens tot samenwerking met de 

reeds betrokken hulpverlening. 

 Pte geeft toestemming aan VLK 

voor overleg met de betrokken 

hulpverlening voor gezamenlijke 

opmaak van plan van aanpak. 

Informeer naar de 

contactpersonen en vraag naar 

contactgegevens

Staat de pte open 

voor begeleiding/inzet 

hulpverlening

Nee

 Monitoring vereist!

Advies aan verloskundige/

behandelaar:

Opmaken van plan van aanpak 

rondom partus en kraambed in 

overleg met betrokken 

hulpverlening/begeleiding.

· Bij toename van zorgen 

overleg met betrokken 

instanties en overweeg:

Informeer de Pte 

over de 

mogelijkheden in 

aanbeiden 

hulpverlening en het 

doel ervan.

Bespreken in MDO

(<16 jr plaatsindicatie)

CAVE: Groeiecho’s

Wanneer er een medische indicatie is 

voor 2e lijnszorg:

Overdracht door VLK aan de 

Gynaecoloog van ziekenhuis over 

ingezette beleid. 

Aanmelden

Wil je een kwetsbare zwangere aanmelden voor voorzorg, prezorg of Moeders van Rotterdam? Vul dan formulier op de 

website www.cjgrijnmond.nl/prenataal-aanbod-prezorg/  in en verstuur naar moeders@rotterdam.nl

Moeders van Rotterdam Bureau Frontlijn 

Het programma Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot doel de kansen op een 

gezonde zwangerschap en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent 

een combinatie van medische en niet- medische risico’s die elkaars werking versterken en effectieve zorg en zelfregie 

belemmeren. Doel van het programma is een effectieve bewezen interventie te ontwikkelen die er in slaagt deze vrouwen 

daadwerkelijk te helpen en ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke zorginstellingen en de wijkteams.

Cave; extra aandacht 

voor regelen van 

voogdijschap en gezag.
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