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Nederlandse perinatale mortaliteit en ranking in de Europese Peristat
rapporten (per 1000 geboortes)
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Sterfte vanaf 22 weken zwangerschap t/m 7dagen na geboorte



Waelput et al., 2017 (data: Perined)

Perinatale sterfte Vroeggeboorte en laag geboortegewicht

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12884-017-1425-2


Het wenkend perspectief

Gelijke kansen op het 
krijgen van een gezond kind

Landelijke en lokale coalities 
Kansrijke Start



Het wenkend perspectief

Gelijke kansen op het 
krijgen van een gezond kind
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Landelijke en lokale coalities 
Kansrijke Start
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Barsties et al., 2020

Geboortezorg als vliegwiel



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis, en het delen ervan

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering



Betere zorg begint met nieuwe kennis; Tijd voor actie!

Zorg al voorafgaand aan de zwangerschap; 

preconceptiezorg
Sociale verloskunde



Betere zorg begint met nieuwe kennis; Tijd voor actie!

Leefstijl en voeding
eHealth coaching

Sociale verloskunde



Zorg al voorafgaand aan de zwangerschap; 

preconceptiezorg
Sociale verloskunde

Betere zorg begint met nieuwe kennis; Tijd voor actie!



Babysterfte 46% 21%

Vroeggeboorte 22% 16%

Laag geboorte-
gewicht 55% 11%

Extra risico’s van wonen in achterstandswijk; Nederland

Ongecorrigeerd Gecorrigeerd*

* etniciteit, SES, C4
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Je postcode is misschien belangrijker dan je erfelijke code



Vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht (perinatale ziekte) per 1000 
geboortes naar mate van sociaaleconomische achterstand (wijk)
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Bertens et al. J Epidemiol Community Health, 2019



Lam, Ravesteijn, van de Kraats, 2020

fractie



Lam, Ravesteijn, van de Kraats, 2020



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis, en het delen ervan

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

AEF, 2018



“Nu is het niet alleen meer jouw probleem Eric, 
maar ook dat van ons”

Jantine Kriens, Hugo de Jonge, Judith Bokhove, wethouders



Rotterdam 2008 – 2015

Stevige start 2015 -

14 gemeenten 2011 - 2014

9 gemeenten 2014 - 2017

Dingen beter doen… en betere nieuwe dingen doen

2015 -2021

Bijdrage van 

gemeenten

164 gemeenten 2018 - 2021
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Van der Meer, Waelput



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Van der Meer et al. Medisch Contact, in press



 

DETERMINANTEN 

Over de onderstaande determinanten, die van invloed zijn op iemands 

(on)vermogen om met bepaalde situaties om te gaan, worden in Nederland 

regelmatig gegevens verzameld. De onderstaande lijst laat zien dat het niet 

alleen gaat om persoonlijke determinanten, maar ook om determinanten die te 

maken hebben met de leefomgeving: 

 

 geslacht 

 leeftijd 

 burgerlijke staat 

 opleidingsniveau 

 etnische achtergrond 

 huishoud inkomen 

 angst/depressie verschijnselen 

 gevoelens van eenzaamheid 

 het hebben van een (betaalde) baan 

 sociale samenstelling van de buurt 

 gemiddelde huiswaarde in de buurt 

 aantal huur- of koopwoningen in de buurt 

 

Een deel van de gegevens is beschikbaar in registratiebestanden van het CBS en 

een deel in de ‘Gezondheidsmonitor’. Dit is een vragenlijst die het CBS en de 

GGD-en elke vier jaar uitzetten onder een representatieve groep volwassenen, 

waarbij gevraagd wordt naar de (ervaren) gezondheid, leefstijl en sociale situatie 

van personen. Gegevens over buurt- en wijkkenmerken in Nederland zijn vrij 

beschikbaar via CBS Statline. 

 

UITKOMST 

In de Gezondheidsmonitor worden vragen gesteld over het (on)vermogen van 

individuen om situaties te controleren en met tegenslagen in het leven om te 

gaan. 

 

NIET ALLES WORDT GEMETEN 

Niet over alle determinanten die van invloed zijn op iemands kwetsbaarheid Van der Meer, Waelput, 2020



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis, en het delen ervan

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Monitoring preconceptie
gezondheid



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Steegers et al. Ned Tijdschr Geneesk, 2019; 163: D3109

Maatschappelijke valorisatie van kennis



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie
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en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Steegers, Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161: D2277
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• Nieuwe kennis, en het delen ervan
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en sociaal domein
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Steegers, Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161: D2277

Sociale verloskunde



van der Velpen, Waelput, 2020 

Interactieve infographic van/over klantroutes, 

met 5 ‘kaarten’

Wordt geplaatst op www.kansrijkestartnl.nl

http://www.kansrijkestartnl.nl/


Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Verdiepend Spoor Verbredende spoor

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlui4mNLWAhWMCBoKHf9cDEwQjRwIBw&url=https://twitter.com/drifteur&psig=AOvVaw2dzOmnJM1iPUZRZ4IoHbr-&ust=1507042352895464






Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering;

aandacht voor gezondheid en 

preventie en niet alleen voor ziekte

Steegers et al. (eds) Textbook of Obstetrics and Gynaecology; a life course approach, 2019



Vroege 
levensloopgeneeskunde

Steegers EAP. Paediatric Perinat Epidemiol, 2019



Vroege 
levensloopgeneeskunde

Belang van de sociale
context

Steegers et al. (eds) Textbook of Obstetrics and Gynaecology; a life course approach, 2019



Het veld is in beweging 
gekomen !



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Landelijke coalitie



Wat is er voor nodig?

• Nieuwe kennis

• Gevoel van urgentie

• Verbinding medisch

en sociaal domein

• Integrale zorg op maat

• Levensloopbenadering

Lokale coalities !



Klaar voor de start!



Het fundamentele belang van de eerste

dagen
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Bron: WHO



84 jaar

Bron: WHO

https://www.shutterstock.com/search/baby+japan
https://www.shutterstock.com/search/baby+japan


84 jaar

44 jaar

Bron: WHO

https://www.shutterstock.com/search/baby+japan
https://www.shutterstock.com/search/baby+japan


Lives on the line



Centrum: 4,6
Zuidoost: 10,5

Bron: waarstaatjegemeente.nl
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Hoe vroeger de investering hoe groter het rendement

Bron: James Heckman, Nobel laureaat
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Wat we doen is complex, waarom we het doen niet

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUsr7146_aAhXEwBQKHSlbDrIQjRx6BAgAEAU&url=http://lilibeanphotography.com/outdoor-newborn-session-in-aventura-fl/&psig=AOvVaw2N8hQBgeTluZojCO1-Xj2f&ust=1523452157818769
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