
1. Introductie
Met vroegsignalering wordt bedoeld het signaleren van risicofactoren, 
die kunnen leiden tot zorgwekkende opvoedingssituaties voor het kind. 
Factoren die kunnen duiden op een zorgwekkende opvoedingssituatie, 
worden risicofactoren genoemd. Wanneer deze risicofactoren tijdig 
worden opgemerkt, kan het ontstaan van ernstige problemen worden 
voorkomen. Er kan vroegtijdig met interventies worden gestart. Hoe 
eerder hiermee begonnen wordt, hoe kleiner de kans op het ontstaan van 
psychische problemen en gedragsmoeilijkheden. Signaleren begint vaak 
met een ‘niet-pluis gevoel’. Om hier bewuster mee om te gaan, moet elke 
kraamverzorgende weten welke signalen en risicofactoren van belang zijn.

2. Doel & resultaat
De kraamverzorgende weet op welke wijze zij risico’s kan signaleren en 
kan (leden van) het gezin tijdig leiden naar passende zorgverlening om 
huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen of te doen stoppen.

3. Doelgroep/toepassingsgebied
Gezinnen waar een ‘niet-pluis gevoel’ is en/of een of meerdere (potentiële) 
risico’s of risicosituaties gesignaleerd worden.

4. Verantwoordelijkheden
Als kraamverzorgende:

• wees je bewust van eigen waarden en normen;
• ken je de risicofactoren en de signalen die daarbij horen (bijlage 3);
• ken je de risicofactoren en -signalen zorg;
• weet je of er voorzorg en/of nazorg nodig is;
• ken je de rol- en taakverdeling van de kraamverzorgende, de 
verloskundige en jeugdgezondheidszorg (JGZ) met betrekking tot 
kindermishandeling en huiselijk geweld;
• ken je de inhoud van het privacyreglement en de Algemene Voorwaarden 
voor Kraamzorg van je eigen organisatie;
• ken je de sociale kaart van de regio met betrekking tot het onderwerp;
• weet je op welke signalen je moet letten (zie checklist vroegsignalering 
in de kraamtijd, bijlage 2);
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• weet je hoe je de checklist vroegsignalering in de kraamtijd kan 
gebruiken;
• weet je hoe je signalen moet rapporteren in de overdracht naar JGZ, heb 
je kennis van het vervolgtraject en de mogelijkheden van JGZ;
• ben je geoefend in het bespreekbaar maken van zorgelijke 
gezinssituaties;
• weet je vroegsignalering te koppelen aan signalen van 
kindermishandeling en huiselijk geweld;
• ken je de verantwoordelijkheden die in de meldcode vermeld staan en 
pas je deze toe met uiteindelijk doel het stoppen van het geweld en het 
leiden naar passende hulp.

5. Benodigdheden
• Checklist vroegsignalering in de kraamtijd (zie bijlage)

• De Meldcode app (ministerie van VWS) bevat de stappen van de 
Meldcode en geeft informatie over de locaties van Veilig Thuis en het 
nationale Veilig Thuis alarmnummer 0800 2000, het beroepsgeheim, de 
kindcheck en specifieke geweldsvormen. Aan de Meldcode-app is een 
wegwijzer toegevoegd met drie vragen die iedereen zich moet stellen over 
de veiligheid van een kind:
1. Is  er direct fysiek gevaar?
2. Belemmert de opvoeding een veilige en gezonde       ontwikkeling?
3. Zijn er risico’s voor de veiligheid in de nabije toekomst?

• Kraamzorgdossier en overdrachtsformulieren

6. Werkwijze

Taken kraamverzorgende
1. Neem tijdens het intakegesprek vroegsignalering mee in de bepaling 
van het aantal te indiceren uren. 
2. Herindiceer in het kraambed bij vroegsignalering het aantal benodigde 
zorguren. Deze uitbreiding is in het LIP Kraamzorg terug te vinden bij het 
product observeren, signaleren en rapporteren, onder meer bij “instabiele 
gezinssituatie”. Daaronder valt onder andere:
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a. signaleren van de risicofactoren
b. bespreken van de signalen met het gezin
c. schrijven van de rapportage
d. overdragen en rapporteren aan verloskundige/huisarts en/of collega’s.

Bij het product voorlichting en instructie wordt het signaleren van 
risicofactoren ook benoemd. Is er sprake van een zorgelijke (opvoedings)
situatie, dan kan dit als factor voor meerzorg worden gehanteerd. De 
verloskundige kan bij de herindicatie - in overleg met de kraamverzorgende 
- de uren uitbreiden tot 80 uur kraamzorg (inclusief partusassistentie), 
verdeeld over 10 dagen. De verloskundige is eindverantwoordelijk voor het 
herindiceren.

3. Werk met de TNO Checklist vroegsignalering in de kraamtijd (bijlage 2) 
als ondersteuning bij het signaleren van knelpunten of problemen in het 
gezin.
4. Ga na op welk terrein er zorgen zijn en welke ondersteuning wenselijk is 
om kind en ouders een goede start te laten maken.
5. Bespreek de hulpvraag en/of zorg om het gezin of draag deze over aan 
de verloskundige en/of JGZ.
6. Schat de gesignaleerde knelpunten en problemen op juiste waarde in 
en bespreek deze zo nodig en/of draag deze over aan de verloskundige/
huisarts en/of JGZ.
7. Werk met de meldcode en doorloop bij het signaleren en aanpakken van 
kindermishandeling en huiselijk geweld de stappen van de meldcode:

a. Breng de signalen in kaart.
b. Vraag om collegiaal advies of advies van Veilig Thuis.
c. Laat de verloskundige het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) voeren, 
evt. samen met de kraamverzorgende.
d. Laat de verloskundige een weging maken van de verzamelde informatie.
e. Laat de verloskundige beslissen of zij zelf hulp gaat organiseren of een 
melding gaat doen.
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8. Melden bij Veilig Thuis
• Bespreek je zorgen met de verloskundige. De verloskundige is altijd 
de eerstverantwoordelijke als het gaat om het melden van zorgelijke 
gezinssituaties bij Veilig Thuis.
• Wil of kan de verloskundige niet melden én schat je in dat de veiligheid van 
kind(eren) of ouders in het geding is, dan meldt de kraamzorgorganisatie.
• Overleg in dergelijke gevallen altijd met de organisatie en maak een 
inschatting of de veiligheid van kind(eren) en/of één van de ouders in het 
geding kan komen, als open met de cliënt wordt gecommuniceerd over 
de zorgen en over de eventuele melding.
• Het is aan te bevelen dat de verantwoordelijke van de kraamzorgorganisatie 
melding doet, waarmee zij aangeeft als organisatie verantwoordelijk te zijn. 
Dit haalt wellicht ook druk af van de schouders van de kraamverzorgende.

9. Samenwerken in de keten
• Bespreek altijd met de cliënt welke stappen er gezet worden en wat er 
gecommuniceerd wordt met ketenpartners. Daarop is één uitzondering: 
als de veiligheid van pasgeborene en/of cliënt gevaar loopt bij bespreking 
in het gezin, dan kan het van belang zijn stappen te zetten zonder overleg 
met de cliënt. Overleg dit met de kraamzorgorganisatie.
• Kies een rustig moment om (telefonisch) te overleggen met de 
verloskundige. Bespreek met haar de gesignaleerde risico’s en zet 
in overleg eventueel meer of andere zorg in. De verloskundige is 
eindverantwoordelijk voor het kraambed en kan zo nodig doorverwijzen 
naar specialistische hulp.
• Gebruik hiervoor de ISBARR-methode; geef aan wat je ziet, wat je opvalt; 
beperk je zoveel mogelijk tot de feiten, tot het gedrag dat je geobserveerd 
hebt. Welke indruk maakt het op jou en welke suggesties heb jij ter 
verbetering?

10. Overdracht
• Draag de zorg over aan JGZ en beperk dit niet tot alleen moeder en kind, 
maar draag alle observaties van het hele gezin over.
• Zorg bij risicogezinnen voor een warme overdracht naar JGZ in het bijzijn 
van de cliënt.
• Formuleer samen met de cliënt een ondersteuningsvraag voor JGZ. 
Noteer in de overdracht als er mondeling wordt overgedragen.
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Samenvattend stappenplan

De kraamverzorgende
• heeft vastgesteld dat er in het kraamgezin sprake is van risicozorg;
• heeft met behulp van de TNO checklist vroegsignalering in de kraamtijd 
woorden gegeven aan het ‘niet-pluis gevoel’;
• heeft met de verloskundige haar zorgen besproken;
• maakt zorgen, in overleg met de verloskundige, met het kraamgezin 
bespreekbaar (zie bijlage 4);
• heeft, met toestemming van verloskundige en het kraamgezin, contact 
met de jeugdverpleegkundige;
• regelt in de situatie waar sprake is van risicozorg een warme overdracht, 
waarbij zo mogelijk de overdracht aan de JGZ-verpleegkundige 
plaatsvindt tijdens de kraamzorg, in aanwezigheid van het kraamgezin en 
de kraamverzorgende;
• gebruikt voor het gesprek met het gezin en voor de overdracht naar JGZ 
de tips uit bijlage 3;
• zet, als de situatie dit vraagt, de stappen van de meldcode.

7. Verslaglegging
Neem bij de verslaglegging de volgende regels in acht:

• Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk: leg vast wat je hebt gezien, 
gehoord, geroken of waargenomen.
• Worden er ook interpretaties, hypothesen en veronderstellingen 
vastgelegd? Vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een interpretatie, 
hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als deze 
later wordt bevestigd of ontkracht.
• Vermeld de bron als informatie van derden wordt vastgelegd (ook als die 
derde één van de ouders/verzorgers  is);
• Leg medische diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een 
bevoegde beroepskracht, zoals een arts, verpleegkundig specialist of een 
psychiater.

Deze informatie wordt vastgelegd in het zorgdossier  of, als dat niet kan, in 
de agenda of in het JGZ-dossier.
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8. Bijlagen en/of referenties
• Bijlage 1 Balansmodel van Bakker
• Bijlage 2 Checklist vroegsignalering in de kraamtijd (TNO) &            
Toelichting checklist vroegsignalering in de kraamtijd (TNO)
• Bijlage 3 Risicofactoren
• Bijlage 4 Communicatiehulpjes
• Algemene Voorwaarden voor Kraamzorg (Bo Geboortezorg)
• Landelijk Indicatie Protocol (2008)
• Zorgprotocol Toepassing LIP (KCKZ, 2017)
• Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld   (Rijksoverheid)
• Zorgprotocol Communiceren volgens ISBARR (KCKZ, 2017)
• Besluit Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


