
 AANMELDER

• Verloskundige
•  Gynaecoloog
•  Medisch  

maatschappelijk werk
• Kraamverzorgende
• Huisarts

REGISTRATIE JGZ 
18+ aanmaak nieuw (tijdelijk) dossier op naam zwangere  
18- registratie in bestaand JGZ-dossier zwangere

JGZ-team

Jeugdverpleegkundige neemt binnen 5 dagen
na aanmelding contact op met aanmelder 
en zwangere

JGZ-team en/of sociaal domein zet zorg in, na 
toestemming van en in overleg met zwangere

Jeugdverpleegkundige vraagt toestemming 
aan zwangere voor terugkoppeling 
ingezette zorg aan aanmelder
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050 367 4991
1. NAW-gegevens
2. Geboortedatum zwangere
3. Vermoedelijke bevallingsdatum
4. Contactgegevens
5. Globale vraagstelling 

TELEFONISCHE ADVISERING JGZ
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•  Jeugdverpleegkundige vraagt na geboorte 
toestemming aan ouders voor overzetten gegevens 
van tijdelijk dossier naar dossier pasgeborene.

• Tijdelijk dossier wordt vernietigd.
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Vroegsignalering
De eerste 1000 dagen, van conceptie tot de  
tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de ontwikkeling 
van een kind. Om een kind een zo optimaal mogelijke 
start te kunnen laten maken, is goede zorg tijdens de 
zwangerschap gewenst.
In kwetsbare situaties zoals bij psychosociale 
problematiek, verslaving, een verstandelijke beperking 
of tienerzwangerschap kan extra ondersteuning 
noodzakelijk zijn. 
Met de partners in de geboortezorg keten zijn afspraken 
gemaakt over het zo vroeg mogelijk signaleren van 
risico’s tijdens de zwangerschap, het tijdig inzetten van 
zorg en samenwerking in de gehele keten.

Rol Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De JGZ is er voor alle kinderen en ouders en is de 
natuurlijke partner om ook al tijdens de zwangerschap 
naast de ouder(s) te staan.
De JGZ kan de verbinding maken tussen de eerste- en 
tweedelijns professionals en de collega’s uit het sociaal 
domein, toeleiden naar de juiste zorg of onder steunings-
programma’s en zelf ondersteuning bieden. Dit alles 
uiteraard met toestemming van de ouder(s).

Hoe?
Door middel van één centraal telefoonnummer van de 
JGZ kunnen zwangeren in een kwetsbare situatie, uit 
de gehele provincie, op de hiernaast beschreven manier 
worden aangemeld.

Zwangere in 
kwetsbare situatie
Aanmelding bij JGZ


