


De eerste 1000 dagen van een kind ontwikkelen de organen en de hersenen zich in 
snel tempo. Dat maakt het zich ontwikkelende lichaam en brein ook zeer kwetsbaar.
Stress, alcohol, drugs, huishoudelijk geweld, verwaarlozing en kindermisbruik, tekort 
aan voedingsstoffen, huisvestingsproblemen, psychische problemen, sociale isolatie, 
onvoldoende regulerende zorg(figuren) e.d. kunnen de ontwikkeling beïnvloeden. 

Investeren in kwalitatieve opvolging tijdens de eerste 1000 dagen komt niet alleen 
de ouder ten goede maar ook het (ongeboren) kind. De kans op een goede start krijg 
je maar één keer. 

Het is een gezamenlijke doelstelling van (aanstaande) ouders en zorgaanbieders om 
die kans zo groot mogelijk te maken. Een vroege, preventieve zorg en ondersteuning 
kan later leed en dure zorg voorkomen.

Het project past dan ook zeker binnen dit beleid.



Professionals krijgen soms te maken met zwangere vrouwen waarbij ze zich ernstige zorgen 
maken over de veiligheid van het ongeboren kind. 

Vandaag bestaat er nog geen juridisch kader om vanuit een maatschappelijk mandaat tussen te 
komen.

Dankzij het project kan elke professional al van tijdens de zwangerschap een partnerschap aangaan 
met Opgroeien.

Het project duurt tot eind 2022 en focust zich in deze fase op de regio Limburg.

Het project wordt met onderzoeksvragen op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd 
door een Vlaamse stuurgroep.
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• Partnerschap met ouders en netwerk: het kind 
een veilige start bieden en 
goede ontwikkelingskansen op langere termijn 
binnen eigen netwerk

• Partnerschap met professionals: voor en met 
alle hulp- en dienstverleners betrokken
bij zwangere vrouwen

• Tussenkomst van een OCJ start enkel in die 
situaties waarin de hulpverlening onvoldoende 
samenwerking krijgt met ouders om rond de 
verontrusting aan de slag te gaan.

• een OCJ kan pas naar het 
Parket doorverwijzen als het kind geboren is



➢ Kijk op onze website voor meer info: 

➢ Contacteer Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100

➢ Vraag een consult bij het Ondersteuningscentrum jeugdzorg op 
het nummer 011 30 34 30

➢ Doe een aanmelding bij het Ondersteuningscentrum 
Jeugdzorg (Hasselt, Maaseik of Tongeren) via een M-document
dat je kan terugvinden op de website.
Stuur dit beveiligd met https://send.jeugdhulp.be (zie 
handleiding op de website) naar het mailadres 
veiligvanindebuik.limburg@opgroeien.be

voorwaarden voor een aanmelding
- een gedragen beslissing vanuit je team
- de aanmelding in alle transparantie bespreken met

de ouders rond de zorgen en minimale verwachtingen
- bereid om deel te nemen aan het aanmeldingsgesprek

https://www.opgroeien.be/veilig-en-omringd-opgroeien-van-de-buik
https://send.jeugdhulp.be/
mailto:veiligvanindebuik.limburg@opgroeien.be


• wat zou dan je grootste hoop 
geweest zijn voor de baby?

• wat zou dan je grootste zorg 
geweest zijn voor de baby?


