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Ruim 4000 vrouwen, verspreid over Nederland

Voor de zwangerschap

2016 2017 2018

Sept- dec 2016: 
gezondheidsmonitor

Mogelijke tijdsperiode zwangerschap



Latente klasse analyse

…..



Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

• Geen goede ervaren 
gezondheid

• Voelt zich beperkt door 
gezondheid

• Groter risico op depressieve 
of angstige klachten

• Vaker eenzaam
• Uitkering
• Geen arbeidscontract (of 

deeltijd/ flexibel) 
• Huurwoning
• Hogere kosten huisarts
• Hogere kosten ziekenhuis
• Hoog BMI 

T.o.v. andere groepen:
• Meer eenoudergezinnen
• Vaker gescheiden
• Vaker asielmigrant
• Hoger GGZ gebruik 
• Meer verslavingszorg
• Meer mensen met LVB
• Minder goede leefomgeving

= kleinste groep 

• Hogere zorgkosten, 
m.n. ziekenhuis

• Gezond BMI 
• Betaalde baan en 

vast contract
• Koopwoning 

T.o.v. andere groepen: 
• Hoger GGZ gebruik
• Hoger medicijngebruik
• Vaker langdurig ziek en 

beperkt door 
gezondheid 

• Geen inkomen of een 
uitkering 

• (sociale) huurwoning
• Vaker eenzaam
• Goede ervaren 

gezondheid

T.o.v. andere groepen: 
• Moeite met rondkomen 
• Minder goede 

leefomgeving 
• Migratieachtergrond
• Lager opleidingsniveau

• Vaker eenzaam
• Groter risico op 

depressieve of angstige 
klachten 

• Vaak betaalde baan en 
vast contract

• Vaak geen hoge 
zorgkosten

T.o.v. andere groepen: 
• Vaker beperkt door 

gezondheid en goede 
ervaren gezondheid

• Vaker roken 

• Hoger opgeleid
• Goede ervaren 

gezondheid 
• Gezond BMI 
• Vaker betaalde baan en 

vast contract 
• Vaker niet eenzaam

= grootste groep

Slechtere uitkomsten Betere uitkomsten
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Kwetsbaarheidsatlas

Lindsey van der Meer

Promovendus

l.vandermeer.1@erasmusmc.nl

Inzicht in het risico op kwetsbaarheid onder aanstaande ouders / de reproductieve generatie met 

behulp van plattegronden 

13 april 2021



De kwetsbaarheidsatlas

Zijn er verschillen tussen wijken 

en in gemeenten, wat betreft het 

risico op kwetsbaarheid voor 

mensen in de vruchtbare 

leeftijd?

Waar clusteren de factoren en 

komt dit overeen met andere 

gegevens binnen de gemeente?

Gebaseerd op schattingen, niet bedoeld ter identificatie van personen, hulpmiddel voor gemeenten 

❖ Volwassenen in de vruchtbare leeftijd

❖ ‘Tool’ om zicht te krijgen op de verdeling van 

kwetsbaarheid in een gemeente

❖ Preconceptionele ondersteuning



De kwetsbaarheidsatlas

Doel

Model om kwetsbaarheidsscores te schatten

Data

CBS: Gezondheidsmonitor 

4-jaarlijkse vragenlijst onder +- 450.000 volwassenen in Nederland

Kwetsbaarheid (verminderde veerkracht)

7 stellingen rondom veerkracht

(bv. ik heb geen controle over wat er met mij gebeurd, ik voel me 

hopeloos over mijn problemen in het leven)

Determinanten

Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, etniciteit, 

inkomen, eenzaamheid, depressieve/angstklachten, werk, 

buurtkenmerken



Bron: waarstaatjegemeente.nl

Delft



De kwetsbaarheidsatlas

❖ Startpunt: reproductieve generatie
❖ Alle volwassenen tussen 18-44 jaar

❖ Risicofactoren en beschermende factoren

❖ Combineren met andere gegevens uit de 

gemeente of de wijk

❖ Op basis van schattingen

Lindsey van der Meer

l.vandermeer.1@erasmusmc.nl

❖ Op basis van aanvraag voor 

gemeenten / lokale coalities

❖ Verkenning voor verdere 

mogelijkheden voor uitbreiding en  

beschikbaarheid



Vanuit chat tijdens bijeenkomst

Link naar kwetsbaarheidsdefinitie:
https://www.dvprijnmond.nl/wp-content/uploads/2019/10/003-2019-09-02-Definitie-
Kwetsbaarheid_def.pdf

Met bijbehorend artikel: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-
nieuws/artikel/een-kwetsbare-zwangere-wat-is-dat-eigenlijk.htm

Aanvraag of informatie Atlas Kwetsbaarheid: 
Lindsey vd Meer  l.vandermeer.1@erasmusmc.nl

https://www.dvprijnmond.nl/wp-content/uploads/2019/10/003-2019-09-02-Definitie-Kwetsbaarheid_def.pdf
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-kwetsbare-zwangere-wat-is-dat-eigenlijk.htm
mailto:l.vandermeer.1@erasmusmc.nl
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Clusteranalyse Stevige Start





Alle kinderen in Rotterdam maken een stevige start.

7500-8000 geboortes per jaar

Start = de periode van voor de conceptie tot het 4e levensjaar. 

• Kinderen worden mentaal gezond geboren en ontwikkelen zich 
mentaal gezond

• Kinderen worden fysiek gezond geboren en ontwikkelen zich fysiek 
gezond.

Beoogde impact en subdoelen



Risicofactoren
• Middelengebruik

• Stress bij (aanstaande) ouders

• Armoede, schulden, SES

• Psychische gezondheid ouders

• Chronische aandoening bij ouders, bij kinderen

• Ouders en kinderen met LVB

• Gezinskenmerken

• SES-wijk

• Vroeggeboorte en laag geboortegewicht

• Voeding en beweging, gewicht moeders en kinderen

• Temperament

• Huiselijk geweld

• Schadelijke stoffen

Beschermende factoren
• Opvoedvaardigheden

• Hechting

• Sociale steun

• Intelligentie en zelfvertrouwen

• Voeding en beweging, gewicht moeders en kinderen

Weging van invloed van factoren→ outcome



Prevalentie Psychische gezondheid Percentage

1. Angst van moeder tijdens de zwangerschap 11%

2. Depressie bij moeder tijdens de zwangerschap 14%

3. Depressie van vader tijdens de zwangerschap  13%

4. Postnatale depressie bij vader 5% - 10%

5. Postnatale depressie bij moederen/of moeder 10% -15%

6. Depressie in algemene zin (niet specifiek tijdens 

of na de zwangerschap) 19%

7. Psychische en/of psychiatrische problemen van 

vader en / of moeder 20%

8. ADHD bij de vader 
72% van 2% 

volwassenen

Effectketen Odd Ratio (OR)

Effect angst op 1. Laaggeboortegewicht 1,8

2. Vroeggeboorte 1,54

3. Sociaal-emotionele problemen 1,5

4. Borderline 1,6

Effect prenatale depressie 

op 1. Kindermishandeling 4

2. Autisme 1,7

3. Borderline 1,6

4. Laag geboortegewicht 1,2

5. Vroeggeboorte 1,4

6. Sociaal emotionele problemen 1,8

7. Postnatale depressie 3,5

8. Effect depressie moeder in combinatie met 

mishandeling kind op psychopathologie 12

Effect psychische 

problemen ouders 1. Op psychische problemen kind 3 - 13 OR

2. Verslavingsproblemen kind 3 - 13 OR

Voorbeeld psychische gezondheid





Wat kunnen we doen om deze 
factoren te beïnvloeden?

Verbeteren proces signalering en toeleiding:

1….

2….

3….

Aanbod en bereik vergroten van interventies gericht op aankomend ouderschap

1....

2….

3…

Inventariseren acties en interventies → output

Betere aansluiting aanbod opvoedvaardigheden op ouders met psychische 

problemen

1…

2….



• Plan opstellen

• Start uitvoering

• Monitoren en leren

• Opnieuw lemniscaat 
doorlopen en 
aanpassen inzet

Keuzes maken→ input
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Regio Utrecht – GGDrU

www.ggdru.buurtmonitor.nl

Dashboard Kansrijk Opgroeien

o.a. informatie over:
• Algemene info Kansrijke Start
• Kwetsbaarheidsscores
• Atlas Kwetsbaarheid
• Perinatale kerngegevens
• Borstvoeding
• Beleving ouderschap
• Ervaren steun en hulp ouders
• Vaccinatiegraad

https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/kansrijk-opgroeien/


















www.kansenkaart.nl



www.kansenkaart.nl











www.gezondengelukkigdenhaag.nl

http://www.gezondengelukkig/


Wijkprofielen



Wijkprofielen



www.waarstaatjegemeente.nl



www.waarstaatjegemeente.nl









Mijn perined









Vervolg
• Kennis beschikbaar
• Indicatorenset lokale monitoring
• Andere themasessies

Wat neem je uit deze bijeenkomst mee?

Wil je op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten en ontwikkelingen van 
Lerende Lokale Monitor?  

Ga naar:  https://www.formdesk.com/rivm/Vraag

https://www.formdesk.com/rivm/Vraag


Opmerkingen of aanvullingen vanuit chat tijdens bijeenkomst
Vraag: Is er een koppeling met de data uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? (partners in de 
lokale coalities kansrijke start, met name data huisartsen?) Deel van missende data daar te 
vinden? Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die 
routinematig in de zorg worden vastgelegd door verschillende eerstelijns zorgverleners. Nivel
Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de gegevens voor eigen onderzoek en stelt de gegevens 
beschikbaar voor onderzoek door derden.

Antwoord: RIVM We zullen hier naar kijken. 

Vraag: Zijn de mensen die mee hebben gewerkt aan de gezondheidsmonitor, ook een 
afspiegeling van onze maatschappij? Dus ook de mensen die de NL taal niet goed beheersen?

Antwoord: Onderzoeker: de Monitor wordt uitgevraagd door GGD'en en het CBS waar ze 
specifiek aandacht hebben om een zo goed mogelijke afspiegeling te verkrijgen van de 
gehele samenleving. Ook door het toepassen van bepaalde wegingen. Het zal altijd zo zijn 
dat bepaalde groepen (bijvoorbeeld hogeropgeleiden) iets meer vertegenwoordigd zijn, 
maar al met al is de Monitor een redelijk goede afspiegeling.



Opmerkingen of aanvullingen vanuit chat tijdens bijeenkomst
Vraag: in hoeverre kun je als andere gemeenten voortborduren op de onderzoeken van 
Rotterdam. Niet alle gemeenten hebben dezelfde samenstelling en uitdaging

Antwoord we hebben de landelijke onderzoeken uitgewerkt in factoren en clusters. 
Die gelden voor alle gemeenten als basis

Vraag: Op welke manieren kun je data krijgen over schulden?
Antwoord deelnemer: Data schulden BKR Bureau Kredietregistratie
Antwoord onderzoeker: Voor ons onderzoek naar het operationaliseren van
kwetsbaarheid maakten we financiële problemen inzichtelijk door gebruik van CBS-
microdata over schuldsanering en wanbetalers zorgverzekeringswet.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wsnptab-personen-met-schuldsanering-via-de-wsnp
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wanbzvwtab-wanbetalers-zorgverzekeringswet


Opmerkingen of aanvullingen vanuit chat tijdens bijeenkomst
Deelnemer: Koppeling met ontwikkelingen op integrale risicosignalering bij andere professionals 
in het leven van gezinnen. Bijv huisartsen dat in samenwerking met sociaal domein op 
gestructureerde wijze integrale risicosignalering toepast en vastlegt volgens beschikbare NHG 
codering (ICPC): 

Voorbeelden van documentatie en codes:
• https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2020/04/KBZ-Dashboard-in-

Promedico-asp-2020.pdf
• https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2020/04/KBZ-Dashboard-in-

Medicom2020.pdf
• https://krachtigebasiszorg.nl/nieuws/nieuws/update-van-het-volledig-nieuwe-kbz-

dashboard-voor-het-his
• https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2020/04/KBZ-release-ICPC-A69.02.pdf

https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2020/04/KBZ-Dashboard-in-Promedico-asp-2020.pdf
https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2020/04/KBZ-Dashboard-in-Medicom2020.pdf
https://krachtigebasiszorg.nl/nieuws/nieuws/update-van-het-volledig-nieuwe-kbz-dashboard-voor-het-his
https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2020/04/KBZ-release-ICPC-A69.02.pdf


Vragen of informatie:

Inge.Boesveld@rivm.nl

mailto:Inge.Boesveld@rivm.nl

