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1. Doel en toepassingsgebied  
Het zorgpad dient als kapstok voor de psychosociale begeleiding van alle zwangere cliënten in de regio   
Den Haag onder de 18 jaar bij een zwangerschapsduur van 24 weken. 
 
2. Achtergrondinformatie opbouw zorgpad  
Indien de zwangere jonger is dan 18 jaar, bij een zwangerschap van 24 weken, zijn er een aantal 

juridische aspecten die geregeld horen te worden voordat de baby geboren wordt, zoals 

aanvraag voogdij. Van een geboorte na 24 weken zwangerschap is aangifte burgerlijke stand 

verplicht. Naast voogdij zijn er vaak zorgen op verschillende leefgebieden: woonruimte, financiën, 

dagbesteding/studie, kinderopvang. In Den Haag en omstreken is hiervoor het Loket voor Jonge 

Moeders ingericht. Alle jonge moeders en vaders uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg 

en Wassenaar, tot en met 27 jaar, kunnen hier op afspraak hulp en advies krijgen. 

Inloopspreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. 

Het Loket voor Jonge Moeders Den Haag is gehuisvest bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Het JIP 
geeft jongeren informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, 
seks en vrije tijd. 
 

JIP/Loket voor Jonge Moeders 
Amsterdamse Veerkade 17a, Den Haag 
Tel.: (070-3655930) 
info@jipdenhaag.nl 
www.jipdenhaag.nl 

 
De ervaring leert dat veel jonge moeders bang zijn voor alle vormen van hulp, ook het Loket voor Jonge 
Moeders hoort daar soms bij. Ze zijn bang om hun kind ‘kwijt’ te raken. Dit heeft tot gevolg dat de jonge 
moeders te weinig gebruik maken van de voorzieningen en ondersteuning die er voor hen is. Met het 
doel om alle jonge moeders optimaal te steunen, in hun gehele leefwereld, is dit zorgpad opgesteld:  
 Er is afstemming tussen de verloskundige praktijk en het Loket voor Jonge Moeders 

over terugkoppeling.
 De eerste afspraak met het Loket voor Jonge Moeders wordt gemaakt door de verloskundige(praktijk)! 

In overleg met de zwangere jonge moeder maakt de verloskundige de afspraak met het loket.
 Het Loket voor Jonge Moeders rapporteert, in overleg met de cliënt, aan de verloskundige als cliënt in 

zorg is.
 Het Loket voor Jonge Moeders inventariseert de ondersteuning die nodig is op de verschillende 

leefgebieden, tijdens zwangerschap en daarna, en verwijst waar nodig door naar partners.
 Als de doorverwijzing niet lukt, kan de verloskundige het Loket voor Jonge Moeders benaderen en 

in overleg gebruik maken van hun netwerk om de verwijzing te concretiseren.
 Het regelen van de juridische consequenties van de zwangerschap (voogdij) is verplicht. Het Loket 

voor Jonge Moeders regelt dit indien gewenst. Het ontbreken hiervan is reden voor overleg met en 
melding bij Veilig Thuis Haaglanden. (070-3469717).

 Er is een contactmoment tussen het Loket voor Jonge Moeders en verloskundige/gynaecoloog 
(MMW) rond 37 weken, specifiek over het geregelde voogdijschap. Het Loket voor Jonge Moeders 
neemt het initiatief. LJM neemt, in overleg met cliënt, contact op met verloskundepraktijk/gynaecoloog.

 Er zijn geen wachtlijsten. Jonge Moeders die worden aangemeld krijgen op korte termijn een 
afspraak (richttijd 1 week).

 Coördinator Loket voor Jonge Moeders is Pauline Boes (06-30266009), p.boes@stichtingmooi.nl. 
 
3. Bronnen en informatie  

 JIP, Jongeren Informatie Punt, www.jipdenhaag.nl  
 www.tienermoeders.nl  
 www.cjgdenhaag.nl 
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0. Zorgpad voor zwangere die bij 24 weken 

zwangerschap jonger zijn dan 18 jaar. 

 
10. Aanvang van zorgtraject is verloskundige. 
 
20. Aanvang van zorgtraject is tweede lijn. 

 
30. Verloskundigenpraktijk of MMW maakt voor 
alle zwangere cliënten onder de 18 afspraak bij  
Loket voor Jonge Moeders(JIP Den Haag)  
(070–3655930). Inloop spreekuur op dinsdag en 
vrijdag van 13.00-16.00 uur. www.jipdenhaag.nl 
 
40. Altijd doorverwijzing naar Medisch  
Maatschappelijk Werk (MMW). Deze 
doet inventarisatie van benodigde zorg.  
MMW HMC-Westeinde 070-3302638  
MMW Haga 070-2102082  

 
45. In overleg met het Loket voor Jonge Moeders 
kan het MMW besluiten dat doorverwijzen niet 
zinvol/mogelijk is. In dit geval coördineert MMW 
de zorg rondom de cliënt. 

 
50. Het Loket voor Jonge Moeders rapporteert 
altijd terug naar doorverwijzer of zwangere wel/niet 
op afspraak is gekomen. 

 
60. Komt zwangere niet op afspraak bij Loket voor 
Jonge Moeders dan wordt tot 3 maal toe de 
verwijzing herhaalt (middels motiverende 
gesprekken, telefonisch en evt. huisbezoek). 

 
70. Op 37 weken zwangerschap moet voogdij 

geregeld zijn. Loket voor Jonge Moeders 

rapporteert hierover aan verloskundige/MMW. 

 
80. Verloskundige doet aanvraag 
prenataal huisbezoek via formulier:  

cjgdenhaag@zorgmail.nl.  
Buiten Den Haag: prenatalezorg@jgzzhw.nl 
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90. Voogdij niet geregeld impliceert (anoniem) 
intern overleg met deskundige collega. Voor 
advies, informatie en ondersteuning vraag Veilig 
Thuis Haaglanden 070-3469717. 

 
100. In gesprek met Veilig Thuis wordt 
verder beleid bepaald. Maak afspraken over 
wie verantwoordelijk is waarvoor. 

 
110. Als prenataal huisbezoek niet toereikend is 
en er is meer zorg nodig, dan meldt de 
jeugdverpleegkundige cliënt aan bij jeugdteam 
CJG. (CJG Servicelijn 0800-2854070) 

 
120. Navragen of zwangere is aangekomen en 
of geboden hulp voldoende is.  
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