
BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste jaar van een kind. De ontwikkeling 

die we doormaken in onze eerste jaren is fenomenaal. In deze periode worden alle 

organen aangelegd, leren we kruipen, lopen en praten en hechten we ons aan anderen. 

Op dit fundament bouwen we de rest van ons  leven. In deze periode is het extra 

belangrijk dat we ons beschermd en veilig voelen.

Soms spelen er zaken in een gezin, waardoor het tijdelijk even niet vanzelfsprekend 

is dat een kind zich veilig en beschermd kan voelen. BabythuisZorg is inzetbaar in 

elk gezin met een baby tot ongeveer één jaar dat tijdelijk even niet zelfredzaam is. 

Dit kan als voortzetting van een kraamperiode, totdat het gezin op eigen benen kan 

staan. Maar BabythuisZorg kan ook los van de kraamperiode worden ingezet.

Voor als het ouderschap net even anders loopt



Jolanda kon door onzekere en faalangstige 

gevoelens de zorg voor haar baby en het 

huishouden de eerste weken na de geboorte 

niet aan. Ze heeft, rekening houdend met haar 

lichamelijke beperking,  gefaseerd geleerd hoe 

ze de zorg voor de baby kon overnemen.

BabythuisZorg?Waarom

Ouders Yvonne en Tom konden door overbelasting 

en chronische ziekte tijdelijk niet zelfstandig voor hun 

tweeling zorgen. Na ondersteuning van BabythuisZorg 

en hun eigen sociaal netwerk hebben zij de zorg met 

vertrouwen kunnen overnemen. 

• De medewerkers van BabythuisZorg komen thuis bij de cliënt 

• BabythuisZorg is 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar

• Onze deskundige zorgverleners zijn gespecialiseerd in zorg voor baby’s 

en startend ouderschap

• Door aan te sluiten op de zorgvraag van ouders & een transparante en 

integrale werkwijze voelen ouders zich gesteund

• BabythuisZorg werkt samen met ketenpartners uit het medisch en 

sociaal domein

• Ouders en kind zijn optimaal gehecht

• Stress is gereduceerd

• Het sociaal netwerk is geactiveerd

• BabythuisZorg sluit aan op de eigen kracht van ouders 

en op het bestaande sociaal netwerk van ouders

• BabythuisZorg werkt transparant en sluit aan op de 

ondersteuningsbehoefte van ouders

Wat is het resultaat van BabythuisZorg?

Waarom zou je BabythuisZorg inzetten?



Een verwijzer kan BabythuisZorg via het lokale sociale 

team aanvragen. Vervolgens bepaalt de gemeente of er 

een indicatie voor zorg afgegeven wordt. Hierbij wordt 

meestal eerst gekeken of het sociaal netwerk (partner/

familie/vrienden) ingezet kan worden. 

Bij Mieke en Tim waren meerdere risicofactoren 

aanwezig. Hierdoor was extra toezicht nodig op het 

welzijn van Mieke en de veiligheid van de baby Bram. 

De inzet van BabythuisZorg heeft ervoor gezorgd  dat 

er geen overdracht naar Veilig Thuis hoefde plaats te 

vinden.

Hoe kan ik BabythuisZorg aanvragen?

babythuiszorg.nl
050 366 6400

info@babythuiszorg.nl

Queridolaan 5 | Groningen


