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Een goede start
Iedere baby verdient een goede start in het leven. Ouders willen niets liever 
dan dat. Toch kan het soms zo zijn dat de omstandigheden minder gunstig 
zijn. Dat kan gaan om de woonsituatie of de financiële situatie. Voor 
sommige aanstaande ouders is het moeilijk helemaal zelfstandig te zorgen 
voor hun toekomstige baby. Anderen zijn door een psychiatrische 
aandoening of verslaving extra kwetsbaar in de zwangerschap en de 
periode daarna en hebben daarom extra begeleiding nodig.

Aan deze groep (aanstaande) ouders wil het Ikazia Ziekenhuis extra 
begeleiding geven. Er wordt individueel gekeken waar de kwetsbaarheid 
ligt en welke hulp er nodig is.

In deze folder leest u meer over deze extra begeleiding.

Team Kwetsbare Zwangeren (TKZ)
Binnen het Ikazia Ziekenhuis is er een team Kwetsbare Zwangeren.
Dit team bestaat uit:

• Een gynaecoloog;
• Een kinderarts;
• Een klinisch verloskundige;
• Een maatschappelijk werker;
• Een psycholoog;
• Een aandachtsvelder kwetsbare zwangeren;
• Een intake verpleegkundige.

Het team Kwetsbare Zwangeren werkt steeds samen met u, om het beste 
voor u en uw baby te realiseren. De veiligheid van de baby staat altijd 
voorop.
Het team overlegt 1x per twee weken over onder andere uw situatie. Zo 
kunnen ze samen zorgen voor goede begeleiding. Tijdens uw afspraken 
wordt de begeleiding met u besproken.
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Gesprek met de intake verpleegkundige en gynaecoloog
Om u van de beste zorg te kunnen voorzien zal de intakeverpleegkundige 
eerste een vragenlijst met u doornemen. In deze vragenlijst staan vragen 
over uw sociaal situatie, afkomst, leefstijl algemene en verloskundige 
medisch vragen.

Na het bezoek aan de intakeverpleegkundige brengt u een bezoek aan de 
gynaecoloog.
Aan de hand van de vragenlijst die u samen met de intakeverpleegkundige 
heeft ingevuld kan de gynaecoloog een zorgpad kiezen dat het beste past 
bij uw situatie.

Het is belangrijk om te weten welke professionele hulpverlening al bij uw 
situatie betrokken is.
Naast professionele hulp is het ook belangrijk om te bespreken of er andere 
personen in uw leven zijn die u kunnen helpen bij de zorg voor uw baby.

Afspraken
Als het duidelijk is welke zorg u nodig heeft kunnen er afspraken worden 
gemaakt. Er wordt een brief gestuurd met de afspraken naar alle betrokken 
hulpverleners die u gaan begeleiden tijdens de zwangerschap, tijdens de 
bevalling en na de bevalling. Zo is iedereen op de hoogte welke afspraken 
zijn gemaakt. De brief wordt uiteraard pas verstuurd nadat u hiervoor 
toestemming hebt gegeven.

Open en eerlijk
Tijdens de begeleiding van uw zwangerschap wordt alles open en eerlijk 
met u besproken.
U bent dus altijd op de hoogte van wat de volgende stappen zijn. Ook als 
het nodig is om hulpverleners van buiten het ziekenhuis of “Veilig thuis”in 
te schakelen, wordt dit eerst met u besproken.

Tot slot
Samen met u wordt er een duidelijk plan gemaakt om u samen met uw 
baby een goede en veilige start te laten maken.
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