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Begin bij het begin:

Een sensitieve aanpak 
tijdens de zwangerschap



• Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven.

• De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. 

• De gezondheid van een kind voor de geboorte is een belangrijke voorspeller 

van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

Een optimale kans op een goede toekomst…



Hoe lager op de sociale ladder 

hoe meer chronische ziekten 

en hoe jonger dood.



Gelijkheid

is niet hetzelfde als 

Gelijke kansen



U heeft 1 symbolische euro om uit te geven ? 
Wat is volgens u het meest zinvolle om te doen?  

.

Rokende zwangere ouders in kwetsbare omstandigheden. 

• Voorlichting over stoppen met roken in de verloskundige 

praktijk zodat ouders leren dat roken slecht is. 

• Vergroten van het zelfvertrouwen met een empowerent

huisbezoeken programma zodat ouders vertrouwen krijgen dat 

stoppen lukt.

• Gemengde groepsbijeenkomsten zodat ouders een steunend 

netwerk krijgen bij het stoppen tijdens de zwangerschap.

• Stressreductie bij ouders die roken bv bij stress door schulden 

ervoor zorgen dat ouders voor de bevalling schuldenvrij zijn.



Kansrijke start 
vraagt aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling

.

Traumatische jeugdervaringen

met langdurige impact 

op gezondheid en welzijn

vanaf de zwangerschap 



Stress bij kind



Ga in gesprek met je buurvrouw of 

buurman wat voor jullie sensitieve zorg 

is. 

Noem 1 belangrijke element. 

Sensitieve zorg
Waar de ouder buffer is voor het kind, is de community en de
professional dat voor de ouder.



Begin bij het begin
VOORBEELDEN VAN EEN SENSITIEVE AANPAK

Elma Hilbrink & Marieke Galman

Stichting Babywerk



Stichting Babywerk
Missie 

Babywerk stelt zich ten doel de emotionele gezondheid van baby’s en hun 
ouders te bevorderen.

Door wetenschappelijk kennis rondom de 1e 1000 dagen te vertalen 
voor professionals (training/scholing, artikelen) en ouders 
(cursussen, workshops, e-learning).

www.babywerk.nl



Voorbeelden uit de praktijk
Marieke Galman



Voorbeelden uit de workshops

Belangrijkste doelstellingen: 

Een begin maken met de band tussen ouder en kind (die vormt zich al tijdens de 
zwangerschap)

Een begin maken met het psychisch ruimte maken voor de baby

Een begin maken met de nieuwe identiteit als ouders

Workshops: Een band met je baby opbouwen 
Vader of moeder worden, en dan?



Een band met je baby opbouwen 
Wennen en kennen



Een band met je baby opbouwen
Een kort gesprekje



Transitie naar ouderschap 
Vader of moeder worden, en dan?



Transitie naar ouderschap 
Vader of moeder worden, en dan?

Hoor je wel eens van ouders die pas een kind hebben 
waar ze mee zitten? Benoem enkele problemen waar 
prille ouders tegenaan kunnen lopen.

Wat zou je aan deze problemen kunnen doen als ze 
zich voordoen?

Wat hoor je van ouders die pas een kind hebben over 
veranderingen waar ze juist heel erg van genieten en 
wat ze leuk vinden aan het ouderschap?

Wat kunnen jullie doen om jullie relatie als partners 
goed te houden?



Workshops in de praktijk

Samenwerking in het voorveld:

•pre-postnataal netwerk

•ondersteuning vanuit de gemeente

•algemene preventie

•zorg op maat



Babywerk – sensitieve zorg
Passend aanbod voor elke ouder

•Workshops

•Zwanger, Bevallen, een Kind – cursus van 7 +1 bijeenkomsten (incl. bevalling, 
borstvoeding, bewegingslessen, contact met de baby en ouderschap)

•Een Kindje Krijgen – digitale cursus van 5 afleveringen:

- Gezond leven

- Omgaan met stress

- Contact met de baby

- Moeder en vader worden

- De bevalling

www.eenkindjekrijgen.nl



www.eenkindjekrijgen.nl



Tot slot
Laagdrempelig sensitief zorgaanbod tijdens de zwangerschap:

▪Prenatale hechting gerelateerd aan de gehechtheidsrelatie tussen ouder en 
kind op eenjarige leeftijd  

▪Zelfvertrouwen van ouders → opvoedgedrag van ouders → cognitieve en 
sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen 

▪Ouders met realistische verwachtingen over postnatale periode:
▪ zijn meer tevreden over hun relatie,

▪ voelen zich competenter als ouder

▪ soepeler transitie naar het ouderschap.



Tot slot
Sensitief zorgaanbod tijdens de zwangerschap, bijkomende voordelen:

Professionals bouwen al vroeg een band op met ouders – drempelverlagend 
wanneer ouders later hulp nodig hebben

Hoe eerder je investeert ( de 1e 1000 dagen), 
hoe meer het oplevert….



Hartelijk dank voor uw aandacht 

Marjolein Keij: M.Keij@Pharos.nl 

Elma Hilbrink: E.Hilbrink@babywerk.nl

Marieke Galman: M.Galman@jggv.nl


