
 

 

Haagse Kansrijke Start 
 

Sociaal Zorgpad Psychosociale Problematiek  
 
 
1. Doel en toepassingsgebied  
Het zorgpad dient als kapstok voor de begeleiding van zwangeren met psychosociale problematiek 
voor verloskundig zorgverleners en in Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). 
 
2. Achtergrondinformatie opbouw zorgpad  
Dit zorgpad is gericht op verschillende leefgebieden van zwangeren waarop problemen mogelijk zijn. 
Denk hierbij aan relatieproblemen, financiële (schulden) problematiek, huisvestingsproblemen, een 
beperkt sociaal netwerk, dagbesteding en opvoedingsproblemen met oudere kinderen (contact met 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) in de afgelopen 2 jaar). Vanaf 1 januari 2015 liggen deze dossiers bij de 
jeugdteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
• Jonge moeders in de leeftijd tot en met 26 jaar worden bij al deze probleemgebieden doorverwezen 

naar het Loket voor Jonge Moeders. Hier wordt op basis van een inventarisatie van de problematiek 
samen met de zwangere, en eventueel al betrokken hulpverleners, een plan opgesteld en vindt zo 
nodig doorverwijzing plaats. Laat de zwangere regie nemen onder toezicht. Dit geldt voor alle 
hierboven genoemde thema’s. Vanuit het Loket voor Jonge Moeders kan men ook doorverwijzen naar 
intensieve zorg, indien gewenst. JIP/Loket voor Jonge Moeders, Amsterdamse Veerkade 17a, Den 
Haag, (070-3655930), info@jipdenhaag.nl 

• (Aanstaande) Moeders met financiële problemen kunnen voor een tweedehands baby spullen terecht 
bij de De BabyBullenBank zowel voor als na de bevalling. Meer informatie via Nikoline Stauttener of 
de receptie van Stek (070) 3181616, info@stekdenhaag.nl. 

• Zwangeren vanaf 27 jaar met schuldenproblematiek worden doorverwezen naar de FIOM. In deze gevallen 
ondersteunt FIOM de zwangere bij het op orde maken van de administratie. Dit is nodig voor (versnelde) 
aanmelding naar de financieel dienstverlener van Den Haag op Maat. Start bij FIOM. 

• FIOM Den Haag (070-2052222, vragen naar de FIOM!). FIOM Den Haag biedt gespecialiseerde hulp 
rondom zwangerschap: besluitvorming, ondersteuning en/of verwerking bij: ongeplande 
zwangerschap, voorbereiding op bevalling en ouderschap, bij problemen met partner en/of het sociaal 
netwerk, prenatale diagnostiek, miskraam of vroeggeboorte. 

• Zwangeren vanaf 27 jaar met problemen op de leefgebieden (huisvesting, sociaal netwerk, 
dagbesteding) worden doorverwezen naar algemeen maatschappelijk werk (AMW). 
AMW Xtra, (MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra) (070-2052222). Ook op enkele Centra voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is AMW beschikbaar. Hulpverlening AMW online: www.servicepuntxl.nl 
AMW Scheveningen: (070-4162020) amw@welzijnscheveningen.nl 
Buiten Den Haag: www.kwadraad.nl. 

• Zwangere vanaf 27 jaar met psychische problemen (eenzaamheid, somberheid, piekeren) worden 
verwezen naar de huisarts(envoorziening). Huisarts en POH GGZ (praktijkondersteuner huisarts) 
kunnen behandeling bieden en eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerdere vormen van GGZ 
zorg. 

• Bij problemen en twijfels op het vlak van de zorg- en opvoedingscapaciteit van de moeder en van het 
sociale systeem kan een prenataal huisbezoek aangevraagd worden bij de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ). Verloskundige doet de aanvraag in Den Haag bij CJG (cjgdenhaag@zorgmail.nl) en buiten 

Den Haag bij JGZ Zuid-Holland West (prenatalezorg@jgzz.nl). Na de bevalling kan dit doorgaan in de 
ondersteuning Stevig ouderschap. 

• Huisbezoek van kraamzorg rond 32 weken: Alle zwangeren die kraamzorg hebben aangevraagd 
krijgen huisbezoek rond 32 weken. In overleg kunnen risicosignalen, thuissituatie en aanwezige 
spullen dan besproken worden. Check of en waar de zwangere kraamzorg heeft geregeld, en 
informeer de kraamzorg. 

• Zijn er opvoedingsproblemen met oudere kinderen en is er contact geweest met Bureau Jeugdzorg 
(BJZ) in het verleden of recent met het jeugdteam CJG dan is contact met het CJG/JGZ gewenst 
(cjg.jgz@denhaag.nl). JGZ/JGZ Zuid-Holland West kan die verbinding maken. Binnen het CJG in 
Den Haag functioneert het jeugdteam. Ook de verloskundige keten kan hier naar doorverwijzen. 
De JGZ is hierbij de verbinding. 

Bij alle vormen van zorg is nazorg op zijn plaats: de zorgverlener checkt regelmatig of de geboden zorg 
voor deze psychosociale risico’s voldoet en naar tevredenheid verloopt. Na de zwangerschap worden 
moeder en kind overgedragen aan de jeugdverpleegkundige voor ondersteuning Stevig ouderschap na 
de bevalling. Deze schakelt zo nodig het jeugdteam in. Houd ook contact met de huisarts en doe het 
samen met de zwangere, verwijs niet alleen door. 
 
3. Bronnen en informatie 

• www.voorzorg.info • Stevig Ouderschap, www.stevigouderschap.nl 

• Nederlands Jeugd Instituut, www.nji.nl • www.cjgdenhaag.nl (070 7528000) 
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0. Signalen bij zwangere ouder dan 18 jaar op 
terrein van:  
• Schulden • 

Huisvesting • 

Relatie  
•  Beperkt netwerk 

• Opvoeding (Contact met BJZ/Jeugdteam CJG). 
Onduidelijke signalen: huisbezoek intake kraam (32 
weken) of prenataal huisbezoek JGZ is 
mogelijkheid. 
 
5. Is cliënt in zorg (geweest) in de afgelopen 6 
maanden, dan terug verwijzen naar hulpverlener. 
 
10. Eerste inventarisatie MMW  HMC-
Westeinde 070-3302638  
Haga 070-2102082  
maatschappelijkwerk-zl@hagaziekenhuis.nl 
 
20. Verloskundigenpraktijk of MMW maakt voor alle 
zwangeren onder de 27 jaar afspraak bij Loket voor 
Jonge Moeders (JIP).070–3655930.  
Inloop spreekuur op dinsdag en vrijdag van  

13. 00-16.00 uur 

www.jipdenhaag.nl 

 
30. FIOM (070-2052222) ondersteunt zwangeren  
rondom zwangerschap en bevalling op alle terreinen, 

w.o. financiële en administratie en leidt zo nodig door 

naar Den Haag Op Maat en/of sociale wijkzorgteam. 

 
40. Vraag naar FIOM of Algemeen Maatschappelijk 
Werk AMW Xtra 070-2052222,  
Hulp Online Den Haag www.hulponlinedenhaag.nl 
AMW Scheveningen 070-4162020 
amw@welzijnscheveningen.nl 

 
50. Problemen op psychische vlak naar eigen 
huisarts voor doorverwijzing naar POH-GGZ. 

 
60. Aanvraag prenataal huisbezoek via formulier: 
cjgdenhaag@zorgmail.nl  
Buiten Den Haag: prenatalezorg@jgzzhw.nl 
 
Check inschrijving kraamzorg en informeer 
 
70. Contact zoeken met JGZ/CJG via: 
cjg.jgz@denhaag.nl 
Buiten Den Haag: prenatalezorg@jgzzhw.nl 

 
80. Thuissituatie / Sociaal ondersteunend systeem 
(buren, ouders, opa’s/oma’s), huisarts. 

 
90. Navragen of zwangere is aangekomen en/of 
geboden hulpverlening voldoende is.  
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