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Gemeente Apeldoorn

‘Wij hebben de flow van samenwerking te pakken’ 
In Apeldoorn slaan professionals de handen ineen om kwetsbare zwangeren en ouders de helpende hand te 
bieden. “Door Kansrijke Start kunnen we de puntjes op de i zetten”, zeggen Marieke Paarlberg, gynaecoloog 
van POP-poli Gelre Apeldoorn (tevens lid van de stuurgroep en landelijke coalitie Kansrijke Start), en Saskia 
Blom-Schakel, bestuurder Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 
Doel van de kerngroep van de lokale coalitie Kansrijke Start in Apeldoorn: “Korte lijnen om kwetsbare 
gezinnen in de regio nog beter te ondersteunen.” Naast Marieke en Saskia zitten in de kerngroep: de 
beleidsadviseur sociaal domein, een eerstelijns verloskundige, een huisarts, een vertegenwoordiger van de 
kraamzorg, de voorzitter van het VSV, en een lid van de moederraad. 

Er bestaat in deze regio al een stevige samenwerking rond zwangeren. Marieke: “Wij werken als eerste- en 
tweedelijns geboortezorg in hetzelfde digitaal verloskundig dossier. Ook screenen we alle zwangere vrouwen 
op psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek, middelenmisbruik en laaggeletterdheid, 
waardoor we onze zorg beter kunnen afstemmen op hun problemen.” De POP-poli van Gelre Apeldoorn is 
hierbij de spin in het web. Marieke: “Wij richten ons zowel op vrouwen met psychiatrische problematiek als op 
vrouwen in complexe psychosociale situaties.” De zorg stoelt op multidisciplinaire samenwerking: “Binnen 
onze poli werken kinderarts, psychiater, geboortezorg en medisch maatschappelijk werk intensief samen. 
Daarnaast hebben we nauwe banden met de zorg in de wijk, zoals het CJG, sociale wijkteams en schuld-
hulpverlening.” Saskia: “Vanuit CJG bieden wij VoorZorg aan, een effectieve interventie die als doel heeft 
kwetsbare moeders zo vroeg mogelijk te ondersteunen in de opvoeding.”  

Doorbraak bewerkstelligen 
Wat is de toegevoegde waarde van de lokale coalitie? Saskia: “Met Kansrijke Start bouwen we de samen-
werking uit. Dat doen we door knelpunten en drempels op te lossen waar we in de praktijk tegenaan lopen.” 
Zo was er de casus van een jong gezin waarin huiselijk geweld speelde. De kraamverzorgende moest deze 
mensen na vijf dagen achterlaten, al voelde ze dat langer ondersteuning nodig was. Saskia: “We ontwikkelden 
een ‘escalatieladder’ zodat de kraamverzorgende in nijpende situaties langer in het gezin kan blijven. De 
financiering regelen we dan achteraf, we doen wat nodig is.  Zo kunnen we een doorbraak bewerkstelligen in 
situaties waarin we tegen regelgeving aanlopen.”

Corona en hoe verder 
De tweede coalitiebijeenkomst ontpopte zich tot ‘corona-urgentieoverleg’. Het resulteerde in een korte weg 
om zwangeren op corona te testen en een VSV-draaiboek corona. Marieke: “Hiermee geven we vanuit de 
eerste en tweede lijn eenduidige informatie, wat rust creëert bij zowel zorgverleners als ouders.” Er was een 
signaal dat zwangere statushouders zorg meden uit angst voor corona. “Om dit te voorkomen, sloegen we de 
handen ineen met de verpleegkundigen van het AZC.”
   
De twee sommen op wat de coalitie in petto heeft: “Eén loket voor vragen over zwanger-worden en zwanger-
zijn. Scholing rond laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden. VoorZorg uitbreiden. Aanbod van 
groepsgewijze Centering-zorg voor zwangeren en ouders. Home-Start beter in beeld brengen.” Saskia: “We 
willen ook de ouders beter betrekken. Te beginnen met het samenbrengen van al onze ouderraden in één 
digitaal ouderplatform voor onze regio.” De flow is er, constateren de twee. Marieke: “Professionals die op 
inhoud en expertise met elkaar samenwerken, dat is vruchtbare grond. Zij zijn daarbij vooral gebaat bij 
minder regels en meer vertrouwen.” Saskia: “Ons convenant bestaat straks waarschijnlijk uit een aantal 
gouden regels, die wij al met elkaar in praktijk brengen voor goede zorg aan de ouders en kinderen van 
Apeldoorn.” 
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