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Beste samenwerkingspartner,                                                              

  

Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de implementatie van het 

prenataal huisbezoek door de GGD Hart voor Brabant. We lopen graag de stappen van signaleren, 

aanmelden en verwijzen met u door. 

 

Aanleiding 

Met de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid wordt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in 

toenemende mate al tijdens de zwangerschap betrokken om kinderen een kansrijke start te 

bieden. Per 1 juli 2022 heeft de Jeugdgezondheidszorg de wettelijke taak om een prenataal 

huisbezoek uit te voeren bij zwangeren en/of hun gezinnen in kwetsbare omstandigheden. 

In de voorlichting naar de zwangere en/of het gezin wordt het prenataal huisbezoek een 

“huisbezoek bij zwangerschap door de JGZ” genoemd. 

Tijdens dit huisbezoek met de jeugdverpleegkundige, kunnen de aanstaande ouders hun vragen en 

zorgen rondom de zwangerschap delen. De jeugdverpleegkundige luistert naar de wensen en 

behoeften en samen met de (aanstaande) ouder(s) kijkt de jeugdverpleegkundige naar 

mogelijkheden om het beste voor het gezin en het kind te bereiken. 

 

Als zorgverlener speelt u een belangrijke rol in de verwijzing van zwangeren en/of hun gezinnen in 

een kwetsbare omstandigheden die voor dit huisbezoek in aanmerking komen. U legt immers in de 

meeste situaties het eerste contact met hen en signaleert dat er sprake is van verhoogde 

kwetsbaarheid. Voor meer informatie en achtergrond zie Handreiking PHB JGZ 

 

Toeleiding prenataal huisbezoek  

Per 4 juli is de digitale aanmeldroute gestart. Na signalering door u als zorg- of hulpverlener, kunt 

u samen met de aanstaande ouder(s) een digitale aanmelding doen via het aanvraagformulier op 

de website van de GGD Hart voor Brabant. Ook kunnen de aanstaande ouders zelf een aanmelding 

doen:  

  

• Digitale aanmelding (webformulier) verloskundige, andere hulp-zorgpartners | samen met 

zwangere: www.ggdhvb.nl/prenataalhuisbezoek 

• Digitale aanmelding (webformulier | ouderportaal) zwangere: 

www.ggdhvb.nl/huisbezoekzwangerschap 

 

De jeugdverpleegkundige neemt vervolgens telefonisch contact op met de aanstaande ouder(s) en 

maakt een afspraak voor een huisbezoek. De jeugdverpleegkundige geeft u een terugkoppeling 

over de voortgang (indien zwangere hiervoor toestemming geeft) en zal indien nodig toeleiden 

naar passende zorg en ondersteuning. 

https://assets.ncj.nl/docs/39a45143-cd40-4fe7-a5de-dde1ed64f84b.pdf
http://www.ggdhvb.nl/prenataalhuisbezoek
http://www.ggdhvb.nl/huisbezoekzwangerschap
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Digitale aanmeldroute 

 

 

Advies of bespreken casus 

Via www.ggdhvb.nl/prenataalhuisbezoek kunt u ook kiezen voor de optie ‘advies of bespreken 

casus’. U laat hier uw gegevens achter, de jeugdverpleegkundige neemt dan binnen 5 werkdagen 

telefonisch contact met u op voor collegiale consultatie. De casussen worden enkel anoniem 

besproken zonder persoonsgegevens te delen. 

 

Informatiefolder ‘Huisbezoek als je zwanger bent’ 

Er is een informatiefolder ontwikkeld (zie bijlage). Deze informatiefolder is bedoeld om de 

zwangere te informeren over het doel en de inhoud van het prenataal huisbezoek door de JGZ.  De 

informatiefolder is ook digitaal beschikbaar via www.ggdhvb.nl/prenataalhuisbezoek 

www.ggdhvb.nl/huisbezoekzwangerschap.  

Aan u het verzoek om de informatiefolder te delen met zwangeren en andere betrokken 

samenwerkingspartners. 

 

Meer informatie  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons. We zijn telefonisch bereikbaar via 088 368 7100 

(kies in het keuzemenu optie professionals), elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

……… 

http://www.ggdhvb.nl/prenataalhuisbezoek
http://www.ggdhvb.nl/prenataalhuisbezoek
http://www.ggdhvb.nl/huisbezoekzwangerschap

