JGZ in het prenatale netwerk
Preventie is de essentie van de JGZ (jeugdgezondheidszorg). De visie 1001 kritieke dagen onderschrijft
het belang van preventieve activiteiten vanaf het moment van conceptie tot de leeftijd van twee jaar.
Vroegtijdig anticiperen kan het kind betere opgroei- en ontwikkelkansen geven. Door prenatale zorg
goed aan te laten sluiten op postnatale zorg worden de krachten rondom geboortezorg gebundeld.
Hierdoor wordt een complete geboorteketen aangeboden van verloskundigen, gynaecologen,
kraamverzorgenden, huisartsen en JGZ professionals 1.
Contactpersonen geboortezorg (jeugdverpleegkundigen) van CJG Rijnmond hebben naast andere
werkzaamheden binnen de jeugdgezondheidszorg, specifiek de opdracht effectieve verbindingen te
leggen in het geboortezorgnetwerk. Zij fungeren als contactpersoon voor ketenpartners in de
geboortezorg en zijn beschikbaar voor alle vragen m.b.t. jeugdgezondheidszorg. Zij willen zo bijdragen
aan optimale samenwerking door een verbindende schakel te zijn. En door het minimaliseren van ‘gaps’
binnen de geboortezorgketen. Elke zwangere (in een potentieel kwetsbare situatie) tijdig in beeld bij de
juiste zorg- of hulpverlener, daar wil de contactpersoon geboortezorg aan bijdragen. Wat kunnen zij
concreet betekenen:
▪
▪
▪
▪
▪

Deelnemen aan prenatale (thema-)bijeenkomsten (met daarbij uitleg over de rol van de
jeugdgezondheidszorg/ het CJG)
Contactpersoon zijn beschikbaar voor vragen of verzoeken zoals bijv. het vervroegd uitvoeren van een
geboorteconsult door een jeugdverpleegkundigen o.b.v een warme overdracht van verloskundige of
kraamzorg
In de gebieden Noord, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie/, Kralingen-Crooswijk, en IJsselmonde
uitvoeren van prenatale huisbezoeken bij zwangeren in een situatie die extra aandacht behoeft
Jeugdverpleegkundigen kennen het netwerk in hun werkgebied goed, zij kunnen ondersteunend zijn in
het verwijzen van zwangeren naar netwerkpartners of het inzetten van hulp/begeleiding (zoals VoorZorg,
Prenataal Stevig Ouderschap, Moeders van Rotterdam, moedermentoren etc.)
Informatie verstrekken aan netwerkpartners en tijdens bijeenkomsten aan zwangeren over de uitvoering
van het rijksvaccinatieprogramma

Wie zijn deze jeugdverpleegkundigen, waar werken ze en hoe kun je ze bereiken
CJG-locatie

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Zuidoever
Hoogvliet / Pernis

Roelien de Haas

r.de.haas@cjgrijnmond.nl

06-10216576

Rozenburg

Mareike Kaloci

m.kaloci@cjgrijnmond.nl

06-52749898

Charlois
Feijenoord

Keziban Güzel

k.güzel@cjgrijnmond.nl

06-52749951

Liesbeth van Wolfswinkel

l.van.wolfswinkel@cjgrijnmond.nl

06-13122856

Chantal Noordijk

c.noordijk@cjgrijnmond.nl

06-52749965

IJsselmonde

Karen Vente

k.vente@cjgrijnmond.nl

06-10582913

Hoek van Holland

Margreet Kögeler
m.kogeler@cjgrijnmond.nl
Noordoever

06-35124834

Delfshaven

Esther van der Wal

e.van.der.wal@cjgrijnmond.nl

06-35123101

Noord

Yvonne Giesen

y.giesen@cjgrijnmond.nl

06-83570346

Centrum

Eva Stolk

e.stolk@cjgrijnmond.nl

06-42205798

Kralingen-Crooswijk

Lidwien Jansen

l.jansen@cjgrijnmond.nl

06-13027646

Hillegersberg-Schiebroek
Overschie

Karin Willems

k.willems@cjgrijnmond.nl

06-52749940

Marie Anne Ravenschlag

m.ravenschlag@cjgrijnmond.nl

06-52749939

Gabrielle van Liemt

g.van.liemt@cjgrijnmond.nl

06-52749938

Prins Alexander

Nancy Boer

n.wolffers@cjgrijnmond.nl

06-51016530

Team VoorZorg en
Prenataal Stevig Ouderschap

Saphira Schorren
Sjannien Pennings

s.schorren@cjgrijnmond.nl
s.pennings@cjgrijnmond.nl

06-10880992
06-22767279

Esther Spans

e.spans@cjgrijnmond.nl

06-52749930

Esther van 't Hoff
La-Yong Hu
Shirley de Macker

e.van.thoff@cjgrijnmond.nl
l.hu@cjgrijnmond.nl
s.de.macker@cjgrijnmond.nl

06-23132920
06-35124863
06-20326875

Coördinerend manager
Geboortezorgketen (GZK)
Stafverpleegkundige
Projectleider
Betrokken (ortho-)pedagoog
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