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De opstart
van een pré- en perinataal netwerk
ter ondersteuning van
kwetsbare zwangeren en moeders
in regio Lier. 



Speed inhoudsopgave

Een inkijk in het procesverloop

FASERING

- doelstellingen, noden en opportuniteiten

- verkenning en afstemming

- digitaal platform: BiB

- planning implementatie



FASE 1
doelstellingen, noden en 
opportuniteiten

voorjaar 2021

Stad en OCMW Lier – SD en team GO

- Laag bereik kwetsbare zwangeren

- “wat kunnen we in Lier meer en/of beter doen 
vanuit onze opdrachten?”

- Verkenning bij partners naar betere 
samenwerking en doorverwijzing

Afstemmingsoverleg met lokale team Kind en Gezin

- Vanuit verkorte ligduur en na auto-
gegevensdeling Groeipakket: gezinstraject 
vervroegd naar -9m en iedere zwangere een 
startgesprek

- Vroege detectie kwetsbaarheden en noden (BLO)

- Opgroeien: aansluiten prénatale zorgpaden

- “gezamenlijk afstemmen met het lokale 
ziekenhuis”



FASE 1
doelstellingen, noden en 
opportuniteiten

voorjaar 2021

Heilig Hart ZH Lier

- Digitaal dossier en instrument

- Screening sociaal-econ status (gynaecologie) -> 
zwakke score = doorverw SD -> detectie 
kwetsbaarheid -> i.m. gericht doorverwijzen

Probleem: “Hoe info terugkrijgen binnen materniteit na 
opstart extramurale begeleiding zodat gehele 
zorgtraject niet opnieuw start bij de bevalling?”

Casusgericht MDO kwetsbare zwangeren werd 
opgestart (focus vnl sociaal-eco kwetsbaarheden) 

Probleem: Uitbreiding van focus werd gevraagd:

- bv veiligheid kind?

- bv mentale gezondheid? (was niet geïntegreerd in
screeningslijst - artsen en huisartsen andere schaal,…)



FASE 1
doelstellingen, noden en 
opportuniteiten

voorjaar 2021

Heilig Hart ZH Lier

Doel van ziekenhuis was toen vooral:

- Detectie  (zowel binnen ZH als de huisartsen)

- Implementatie medisch luik zorgpad doorverwijzing 
kwetsbaren – nog niet duidelijk

- Sensibiliseren van (huis)artsen

Vraag waar ZH op botste: “Hoe doorverwijzen en 
samenwerken?”

“Overleg ZH – Welzijnspartners mbt samenwerking 
kwetsbare zwangeren/moeders”



FASE 2
verkenning en afstemming 

voorjaar – okt 2021

Afstemmingsoverleg (kern)partners

HH ZH

- diensthoofd SD, medewerker SD ‘moeder-kind’, 
hoofdvroedvrouw materniteit

Stad en ocmw Lier

- diensthoofd SD, teamcoörd SD, coörd Huis vh Kind

Kind en Gezin

- intersectoraal medewerker, (latere fase) stafmedewerker 
projecten, (laatste fase) teamleden lokale team

CAW Boom-Mechelen-Lier

- teamverantw volw onthaal, projectverantw connected 

kind



FASE 2
verkenning en afstemming 

voorjaar – okt 2021

Voorstelling project ‘Op komst’ Mechelen (CAW / 
HvhK) www.mechelen.be/opkomst

Aanmelding (kwetsbare) zwangeren door ELPartners
– van admin hulp tot intensieve gezinsbegeleiding

Wekelijks MDO ‘Op komst team’ (nieuwe 
aanmeldingen + opvolging gekende casussen)

Wie aanwezig? SD ZH, CAW, sociaal huis (ID en GO), 
K&G, Huis vh Kind, mw ‘Samen Gezond Zwanger’

Opvolging: zwangerschapsondersteuning

- individueel (HB/intake/ev verdere begeleiding)

- of in groep ‘proj Samen Gezond Zwanger’ (VVSG) 
(kennis- en ervaringsuitwissel, soc steun, 
gezondheidspreventie, zwschpscontroles)

Rol CAW: onthaal en begeleiding (subsidies!, project!).

http://www.mechelen.be/opkomst


FASE 2
verkenning en afstemming 

voorjaar – okt 2021

Hoe samenwerken in Lier?

AANMELDING – hoe?

Voorbeelden

- aanmeldteam (MDO, cfr Mechelen)? ; aanmeldnummer 
+ dispatch (cfr Brussel)? ; via mail? ; aanmelden via VV 
parelcoaches, 1 gesprek + een doorverw (cfr Leuven)? 

Werkwijze

Wie? Wie aanwezig? Tijdsinvestering? Frequentie? 
Budget? Aansluiten bij een bestaand overleg? Hoe HA 
e.a. WZ partners betrekken? Gegevensdeling? 

“Soc D ZH en ocmw bekijken de verschillende opties”



FASE 2
verkenning en afstemming 

voorjaar – okt 2021

Hoe samenwerken in Lier?

DOORVERWIJZING – hoe?

1 e voorstel workflow 

Consensus: gebruik aanmeldformulier

- nog op te maken, welke gegevens nodig?, voorbeelden 
verzamelen, gegevensdeling via mail? wat met privacy?

Bespreking casus op aanmeldteam

- alle gekende info wordt gedeeld, frequentie?, focus: 
zorgafstemming

Huisbezoek

- door K&G, detectie kwetsbaarheden en 
vraagverheldering



FASE 2
verkenning en afstemming 

voorjaar – okt 2021

Hoe samenwerken in Lier?

vragen

- Hoe huisartsen en zelfstandig vroedvrouwen 
betrekken?

- Gegevensdeling? (momenteel geen centraal dossier 
voor alle partners)

“contact opnemen met samenwerkingsverband 
Trawant (1G1P) – doorverwijzing naar aanmeldteam”

“Binnen ‘Born in Brussels’ wordt de ganse zorg voor de  
patiënt opgenomen in centraal patiëntendossier zodat 
iedere partner op de hoogte is + link soc kaart”



FASE 2
verkenning en afstemming 

voorjaar – sept 2021

Hoe samenwerken in Lier?

AANMELDING - DOORVERWIJZING

verfijning workflow + vragen

Via contactpersoon HH ZH - mail of telefoon

- verzamelen (eigen) intakeformulieren – voorstel

- afcheck met DPO (gegevensdeling/beroepsgeheim)

- werken via cloud van ocmw? Log in

Online aanmeldteam om de 2 weken (1 uur) met alle 
partners

Privacy: ondertekenen informed consent 



FASE 3
digitaal platform
Born in Belgium

najaar 2021

Born in Belgium https://borninbelgiumpro.be/

Online platform dat psychosociale info v d 
(kwetsbare) zwangere centraliseert.

Info ter beschikking van hulp- en zorgverleners uit 
de (para)medische en sociale sector, dit volledig 
conform de privacy wetgeving (GDPR).

Een digitale tool helpt het screenen 
naar psychosociale kwetsbaarheden => proactief en 
efficiënt een gepersonaliseerde zorg aan te kunnen 
bieden.

Actiepunten + voorstel tot zorgpad (link met sociale 
kaart).

https://borninbelgiumpro.be/


FASE 3
digitaal platform
Born in Belgium

najaar 2021

Voorstelling BiB in HH ZH en binnen partneroverleg

“Interessant voor werkingsflow in Lier!”

- aanmelding en screening geïntegreerd

- informed consent

- reeds gelinkt met digitale patiëntendossiers 
van enkele  partners (CAW, K&G)

TO DO najaar

- (verdere) integratie BiB in software partners

- training gebruikers BiB platform en tool

- uitklaring A of B rollen ifv gedeeld beroepsgeheim 
bij alle functies van de partners (met DPO’s)

- belang informed consent klant!



FASE 4 (actueel)
Planning implementatie 
Toekomstige workflow: 

àAanmelding door de verschillende Welzijnspartners (ZH, huisartsen, 
vroedvrouwen, K&G, WGC, welzijnspartners, scholen, …) – mail, tel

àdossieraanmaak in BiB platform (indien nog niet gebeurd)

àAanmeldteam (HH ZH, OCMW, K&G en CAW) adhv BiB; focus op 
zorgafstemming en gerichte doorverwijzing

àHuisbezoek door K&G – vraagverheldering en feedback naar 
aanmeldteam

Optie: starten met pilootproject van enkele maanden met de ‘vaste 
kernpartners’ (regio Lier) ; bij positieve evaluatie verbreding zoeken binnen 
het GBO van de Eerstelijnszone(s) (Palieterland,…).

à Start begin 2022



Een goede start van het leven
begint in de buik
én op basis van

een geïntegreerde samenwerking!



Bedankt
voor uw interesse en aandacht


