
 

TIJDIG SIGNALEREN VAN GEZINNEN 

IN EEN KWETSBARE SITUATIE 
DOOR JEUGDARTSEN EN JEUGDVERPLEEGKUNDIGEN 

Uitnodiging voor deelname aan klankbordgroep



De eerste 1000 dagen van het leven van een kind zijn cruciaal voor een goede 
start. En ieder kind verdient zo’n goede start. Dat is het uitgangspunt van het 
actieprogramma Kansrijke Start. 

Wij zijn gedragspsychologen van het onderzoeksbureau Dijksterhuis & van 
Baaren. Als onderdeel van Kansrijke Start zijn we dit jaar in opdracht van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een project gestart dat als 
doel heeft om eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen te helpen om (aanstaande) ouders in kwetsbare 
situaties beter te signaleren. Want voordat je als professional kwetsbare 
gezinnen de juiste ondersteuning kan bieden, moet je eerst weten dat je te 
maken hebt met een gezin in een kwetsbare situatie. 

WE NODIGEN JOU GRAAG UIT 

We willen samen met jou en een aantal van je collega’s een klankbordgroep 
vormen om onze krachten te bundelen. Deze klankbordgroep komt in 
november, december en januari in totaal drie keer bijeen, virtueel of fysiek. De 
bedoeling van deze bijeenkomsten is om samen na te denken over hoe we 

jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen helpen bij het signaleren 

van kwetsbaarheid. 

Om precies te zijn, willen we jullie betrekken bij het ontwerpen van een 
gedragsinterventie vanuit het wetenschappelijk perspectief van 
gedragsverandering. We willen onze kennis hierover combineren met jullie 
ervaringen in de dagelijkse praktijk, om zo een gedragsinterventie te maken die 
aansluit op jullie werkwijze en beleving. Een gedragsinterventie die een 
verschil gaat maken voor jou, je collega’s en voor kwetsbare gezinnen.

UITNODIGING



Je zit in de klankbordgroep met maximaal 11 andere jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen. In totaal komen we drie keer bijeen in sessies die 
worden geleid door de gedragspsychologen van D&B. Tijdens deze sessies is 
ook een klankbordgroep van eerstelijns verloskundigen aanwezig. Afhankelijk 
van de actuele corona-maatregelen zullen de sessies virtueel of fysiek zijn. 

Om deel te nemen aan de klankbordgroep, vragen we je om ten minste bij de 
eerste twee sessies aanwezig te kunnen zijn. 

SESSIE 1 - KICK-OFF 
Duur: 2 uur 

Tijdens de eerste sessie leren we elkaar kennen en praten we jullie bij over het 
project. We delen de inzichten uit het onderzoek dat we onder eerstelijns 
verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben uitgevoerd. We 
geven ook een korte inleiding in de psychologie van gedragsverandering.  

SESSIE 2 - BRAINSTORM 
Duur: 4 uur 

We beginnen met een mini-workshop gedragsverandering. We leggen uit welke 
drijfveren en weerstanden er vaak schuilgaan achter gedrag, en hoe je hierop 
kan inspelen met een gedragsinterventie. We geven ook specifieke voorbeelden 
van weerstanden die uit het onderzoek onder eerstelijns verloskundigen, 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen naar voren zijn gekomen.  

In de tweede helft van de sessie gaan we in kleine groepjes uiteen om te 
brainstormen over gedragsinterventies. Samen met je groep denk je na over 
hoe we jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen helpen om gezinnen in 
een kwetsbare situatie te signaleren. We gebruiken jullie input om na de sessie 
om een gedragsinterventie te ontwerpen. 

KLANKBORDGROEP SESSIES



SESSIE 3 - EVALUATIE 
Duur: 2 uur 

We nodigen dit keer ook een cliëntenpanel uit dat bestaat uit (aanstaande) 
ouders in een kwetsbare situatie. We presenteren de gedragsinterventie die we 
hebben ontworpen en we horen graag wat jullie en de cliënten ervan vinden. 
We willen er zeker van zijn dat de interventie goed aansluit bij jullie werkwijze 
en dat jullie erachter staan. We gebruiken jullie feedback om de interventie 
verder aan te scherpen. 

OKÉ, EN DAN? 

Als de interventie eenmaal af is, testen we het uit op kleine schaal in 
randomized controlled trials. We onderzoeken hiermee of de interventie een 
meetbaar effect heeft op het signaleren. In de tweede helft van 2021 schrijven 
we in een rapport aan het ministerie van VWS wat de resultaten van deze 
effectmeting zijn, en sommen we de inzichten uit het project op. Ook 
organiseren we een event om de kennis uit dit project verder te delen met 
geïnteresseerden. Als je wil, kunnen we je hier natuurlijk van op de hoogte 
houden. 



 

VEELGESTELDE VRAGEN

GAAN JULLIE WEER EEN NIEUW INSTRUMENT 
ONTWIKKELEN? 

We weten dat er al talloze tools en instrumenten in omloop zijn voor het 
signaleren van kwetsbaarheid. Het is niet ons doel om weer een nieuwe tool te 
ontwikkelen, tenzij dat nodig blijkt. Ons doel is om te kijken wat jeugdartsen 
en jeugdverpleegkundigen concreet nodig hebben om kwetsbaarheid beter te 
signaleren. Op basis daarvan, en onze expertise in gedragsverandering, 
creëeren we een gedragsinterventie. 

WAT IS ‘KWETSBAAR’? 

Er zijn veel definities en interpretaties van de term ‘kwetsbaarheid’. Wij 
hanteren bij dit project de definitie van kwetsbaarheid zoals die is 
geformuleerd door onderzoekers van het Erasmus MC: 

“Wanneer er meerdere nadelige factoren aanwezig zijn in het leven en de omgeving 

van (potentiële) ouders, die van invloed kunnen zijn op hun vermogen om met die 

nadelige factoren om te gaan, spreken we van een kwetsbare situatie.” 

WAT GAAN JULLIE MET DE GEDRAGSINTERVENTIE 
DOEN? 

Als de gedragsinterventie klaar is, gaan we deze op kleine schaal uittesten in 
randomized controlled trials. Dat doen we omdat we willen controleren of de 
interventie een meetbaar effect heeft op het signaleren.  

HEB JE EEN ANDERE VRAAG? 
Stuur een mail naar Lotte Spijkerman - lotte@dbgedrag.nl
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