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Aanleiding 
 
 

Heerlen meegedaan aan Landelijk onderzoeksprogramma Healthy 
Pregnancy 4 All 
Hiermee nogmaals bevestigd dat Heerlen in vergelijking met het 
landelijke gemiddelde hoge perinatale sterfte en slechte gezondheid van 
het (ongeboren) kind kent, dit heeft: 
 
• Grote persoonlijke gevolgen  voor kind, ouders en volgende generaties 
• Grote maatschappelijke gevolgen voor stad en regio 
 

 

 



 

 

 

We zijn vertrokken! 
 
 

Landelijke inzichten waren aanleiding voor Parkstad Werkconferentie  
Vroegsignalering in de zwangerschap en dan…? 
 
Initiatiefnemers 
Wethouder Clemens (Gemeente Heerlen) 
Gedeputeerde Van Rijnsbergen (Provincie Limburg) 
Dr. Nieuwenhuijze (Lector Midwifery Academie Verloskunde Maastricht)  
 
Samen met alle partners uit het werkveld in regio Parkstad gekeken naar de  
problematiek en geconcludeerd dat er te weinig bewustzijn is van de  
problematiek en het ontbreekt in samenhang en regie bij aanpak van probleem, 
communicatie, monitoring en kennisdeling 
 
 



 

 

 

Van hiaat naar resultaat 
 
 

Geconcludeerd: 
- Samenwerking tussen professionals wordt nog te weinig benut 
- Er wordt nog te weinig ingezet op kwetsbaarheid en vroegsignalering 
- Professionele netwerk nog onvoldoende betrokken bij preventieve lokale/regionale 

jeugdbeleid 
- Ontbreekt nog aan monitoring van meetgegevens 
 
 
Samen met partners die werkzaam zijn in regio Heerlen (medische, sociaal-maatschappelijke, 
onderwijs, zorgverzekering etc) gekeken naar wat doen we al allemaal, maar waar zitten nu  
de pijnpunten (hiaten) voor specifiek Heerlen. 
 
 
Deze opbrengsten hebben geleid tot het vier actielijnen: 
1. Professionalisering/ deskundigheidsbevordering 
2. Directe impact, agendering, activering 
3. Samenwerken/verbinden/ lokale situatie 
4. Preventie, voorlichting en stimuleren eigen kracht doelgroep 

 
 

 



 

 

 

Trendbreuk, samenhang en  
‘innovatie is nodig 

 
 

“Heerlen gaat proberen om meer samenhang aan te brengen in de zorg, zowel in de  
aanloop naar als tijdens de zwangerschap. De gemeente wil daar ook de sociale  
component veel meer bij betrekken. Op die manier hoopt de gemeente meer vrouwen  
die risico’s lopen in een vroeg stadium te bereiken” 
 
 
Collegebesluit gemeente Heerlen oktober 2017 
We wachten niet langer op landelijke en  
regionale ontwikkelingen, maar we beginnen!  
Het is 2 voor 12 in onze kwetsbare buurten 
 
Samen met partners gekeken hoe vanuit de hiaten 
naar resultaten komen. Wat heeft Heerlen nou nodig  
om het tij te laten keren?  
 
 

Actieprogramma Kansrijk van Start 
19 concrete acties  
3 overall processen 
 
 
 
 
 



 

 

 

Trendbreuk, samenhang en  
‘innovatie is nodig 

 
 Wethouder Clemens :‘Het feit dat de plek waar je wieg staat, in een rijke of arme buurt,  

zó bepalend is voor je kansen op een gezond en gelukkig leven is onverteerbaar. Dat is voor 
 mij het grootst denkbare onrecht. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel partijen uit zorg,  
overheid en wetenschap samenwerken in het belang van de allerjongste kinderen.  
Je zou kunnen spreken van een soort deltaplan voor gezonde zwangerschappen.’  

 
Een goede start voor elk kind voor een  veilig, gezond en gelukkig leven  
voor elk kind is niet vanzelfsprekend en vereist een omslag 
 
 
Hoofddoelstelling:  
• Een samenhangende innovatieve & integrale 

aanpak voor bewustwording en goede  
preventie aan de voorkant.  

• Uiteindelijk alleen nog lichte jeugdzorg daar  
waar nodig en dure jeugdzorg alleen nog bij  
zware urgentie.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Programmapartners 
 
 



 

 

 

Concrete verbeteringen voor ouders en kinderen 
en welke acties ontplooien we daar toe? 

 
 
 
 Deelprojecten oa: 

 Babystartpaketten / Babyproducten 

 Moedercafé / Mamacafé 

 Ooievaarmoeders 

 Extra huisbezoek tijdens zwangerschap 

 TOP-MAMA 

 Een aanbod op maat voor de geboortezorg in Heerlen 

 Voorleesexpress / Laaggeletterdheid 



 

 

 

Programmamanagement 
 
 
 

Alle partners hebben zich inhoudelijk en financieel gecommitteerd aan het Programma 
Kansrijk van Start Heerlen. Samen voor €2,1 miljoen 
 
Gemeente Heerlen heeft regierol 
Alle projecten worden onder op basis van programma management uitgevoerd en 
aangestuurd 
 
 
Naast 19 concrete acties ook inzetten op monitoring, communicatie en kennisdeling 

 

 
Monitoring 
De voortgang en de effectiviteit van het programma wordt minimaal drie jaar lang nauwgezet in kaart 
gebracht. Door de voortgang inzichtelijk te maken, bestaat de mogelijkheid om tussentijds de 
uitvoering daar waar nodig bij te stellen. Ook de kwaliteit van de uitvoering wordt hiermee inzichtelijk 
gemaakt.  
 
Wat de effecten betreft, heeft de academische werkplaats een aantal vragen geformuleerd, zoals: 
welke sociale en medische verbeteringen/resultaten tijdens en na de geboorte worden gerealiseerd; 
wat is de kwaliteit van leven van moeder en kind en draagt het programma bij aan het terugdringen 
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen die al bij geboorte aanwezig zijn. Ook de zorgkosten 
tijdens en na de zwangerschap kunnen in kaart worden gebracht, alsook de jeugdzorg- en medische 
kosten van een opgroeiend kind tot 4 jaar. 
 
 

 



 

 

 

Programmamanagement 
 
 
 Communicatie 

Samen met alle programmapartners werken we aan een strategisch communicatieplan 
om eenduidig over het programma te communiceren waar we allemaal achterstaan. 
 

 
Kennisdeling 
In september heeft Minister Hugo de Jonge het landelijke actieprogramma Kansrijke 
Start gepresenteerd. Ministerie VWS ziet Heerlen als een voorloper!! Wethouder 
Clemens is de enige Limburgse ambassadeur. Daarnaast zijn er ontwikkelingen om op 
schaal van Zuid-Limburg ook de krachten te bundelen en tot uitvoering te brengen met 
achttien gemeenten.  
 

 



 

 

 

Meerjarige geconsolideerde begroting 
 
 
 • De gemeente Heerlen investeert €300.000,00 extra in het programma naast de 

reguliere inzet 
 

• De Provincie Limburg investeert € 494.200,00 ten gunste van overall processen 
monitoring, kennisdeling en communicatie 
 

• Programmapartners en (nog te betrekken) subsidieverstrekkers  investeren naast 
reguliere inzet in de hiaten 

 

 


