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OVER ONS

Wij zijn een collectief van vakvrouwen, werkzaam in de wetenschap, 

geneeskunde en verloskunde. Onze expertise is het vrouwelijk lichaam 

en alles wat daar mee te maken heeft. Alle moeders, tantes, nichten, 

zussen, vriendinnen en dochters verdienen respect, toegang tot 

essentiële kennis en professionele begeleiding rondom hun kinderwens.

Wij proberen vrouwen daarom te stimuleren om zich voor te bereiden 

op de zwangerschap en te motiveren om gezonder te gaan leven.



OVER ONS

Wie we zijn
Maatschappelijk collectief voor vrouwen.

Waarom we bestaan
Gezonde vrouwen dragen bij aan een gezonde start voor 
hun toekomstige kindje.

Hoe we werken
Integraal en multidisciplinair nulde t/m derde lijn.

Wat we doen
We schudden vrouwen wakker en versterken hen in de 
periode rond hun kinderwens met de juiste informatie en 
advies.



WOKE WOMEN® STRATEGIE

1. Promotiecampagne 
Een promotiecampagne met posters en flyers via lokale partners, 
zorgpartijen en onbetaalde media.

2. Lokale ambassadeurs
Rolmodellen en bekende vrouwen zijn ambassadeur en inspireren 
hun Sleepy Sisters in hun netwerk en sociale omgeving.

3. Lokale zorgcoalitie
Coalitie tussen zorgpartijen nulde t/m derde lijn, training, 
nascholing en werkconferentie.

4. Lokaal actieprogramma
Binnen iedere regio is er de mogelijkheid tot maatwerk, door de 
inzet van keuzepakketten.



WOKE WOMEN® STRATEGIE



ZWANGER WORDEN: EEN SPANNENDE PERIODE 



DE EERSTE WEKEN: EEN KRITISCHE PERIODE

start prenatale zorg



PRECONCEPTIEZORG

Betrouwbare informatie beschikbaar stellen Kinderwensspreekuur 



PRECONCEPTIEZORG 

VOOR WIE?

Iedereen met een mogelijke kinderwens!

• een chronische aandoening
• een erfelijke aandoening (in de familie)
• (voorgeschreven) medicatiegebruik
• leefstijlrisico's (roken, alcohol, overgewicht)
• psychische klachten
• complicaties bij een vorige zwangerschap
• een lage opleiding
• een niet-westerse achtergrond

DOOR WIE?

Iedere zorgverlener in contact met de doelgroep!

• Verloskundigen (eerste- én tweedelijns)
• Gynaecologen
• Huisartsen
• Kraamverzorgenden
• CJG-artsen en verpleegkundigen
• Diëtisten
• (Bekkenbodem)fysiotherapeuten



PRECONCEPTIEZORG - WAT BESPREEK JE?

Thema Onderwerpen

Algemene anamnese Leeftijd, BMI, etniciteit, consanguïniteit.

Medische voorgeschiedenis Diabetes mellitus, epilepsie, hypertensie, schildklier, trombose, auto-
immuun aandoeningen, operaties, SOA’s, vaccinatie-status, etc.  

Obstetrische anamnese Eerdere zwangerschappen, in het bijzonder: miskraam (≥2), 
prematuriteit, SGA, IUVD, complicaties in de zwangerschap.

Medicatiegebruik Medicatiegebruik met of zonder recept, homeopathische middelen, 
foliumzuur.

Leef- en voedingsgewoonten Roken (ook passief), alcohol (ook binge-drinken), sporten, drugsgebruik 
en dieetgewoonten.

Teratogenen Blootstelling stralen/ chemische stoffen (o.a. verf) op het werk of bij 
hobby’s.

Familie anamnese Aanwezig van aangeboren afwijkingen of chronische ziektes in de 
beide families.



ALGEMENE ANAMNESE 

Leeftijd

• Een hogere leeftijd van de aanstaande moeder is geassocieerd met een hogere kans 
op zwangerschapscomplicaties en (herhaalde) miskramen. 

• Tot 30 jaar is de kans om binnen een jaar zwanger te worden gemiddeld 85-90%.

Hoe groot is deze kans bij 35 jaar?
Minder dan 70%
Meer dan 70% 

Minder… 65%



ALGEMENE ANAMNESE 

BMI

• Vrouwen met overgewicht of obesitas hebben een hoger risico op 
zwangerschapscomplicaties en negatieve uitkomsten voor moeder en kind.

• De kans op een zwangerschap is bij een BMI boven de 29 verlaagd met 4% per 
iedere punt stijging van het BMI.

• Hoeveel procent van de vrouwen tussen de 20 en 50 jaar heeft overgewicht?

Minder dan 30%
Meer dan 30% 

Meer… 33,3 tot 48,4%



MEDISCHE ANAMNESE 

Psychiatrische aandoeningen

• In Nederland heeft 6,5% - 12,9% van de vrouwen tussen de 18 en 44 jaar 
depressieve klachten.

• Bij ongeveer 10% van alle zwangeren ontstaat een postpartumdepressie. 
• Het herhalingsrisico van postpartum depressie is 50%......

Waar of niet waar?
Waar



LEEFSTIJLFACTOREN

Alcohol

Hoeveel % van de vrouwen met een kinderwens blijft alcohol gebruiken?
Minder dan 60%
Meer dan 60%

Meer… 67%



LEEFSTIJLFACTOREN

Foliumzuur 

Hoeveel % van de vrouwen gebruikt de aanbevolen hoeveelheid foliumzuur in de 
geadviseerde periode? 
• Minder dan 60%
• Meer dan 60%

• Minder, het is maar 51%
• (onder laagopgeleide vrouwen slechts 37%)



HANDIG TOOLS



WORKSHOP - KINDERWENSCONSULT

• Voer in een groepje gezamenlijk een kinderwensconsult uit. 

• Stel de vragen en geef de adviezen zoals jullie denken dat dit in de praktijk plaatsvindt. 

• Ontdek wat de 7 risicofactoren zijn van het toekomstige ouderpaar voor jullie. 

• Het team dat alle correcte risicofactoren en de bijbehorende adviezen heeft gevonden is de winnaar. 



MEER WETEN?

Enthousiast geworden over onze aanpak?
smartmama@wokewomen.nl en www.wokewomen.nl

mailto:smartmama@wokewomen.nl
http://www.wokewomen.nl/
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