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Agendapunt 5 

 

Conceptbesluit 

1. Het programma VoorZorg als interventie vanaf 2019 onder te brengen in het basispakket JGZ; 
2. Het dagelijks bestuur te adviseren het programma VoorZorg als onderdeel van het basispakket JGZ 

met bijbehorende kosten op te nemen in de kaderbrief 2019 – 2022; 
3. De mogelijkheid om het programma in 2018 als maatwerk af te nemen te handhaven. 

 
Inleiding 

Diverse gemeenten hebben interesse getoond in het programma VoorZorg en de GGD gevraagd hiervoor 
met een voorstel te komen vanuit het aanvullend pakket. Vanwege de aard van het programma kan de 
GGD het programma niet voor een enkele gemeente uitvoeren en zijn er meerdere gemeenten nodig om 
het programma te kunnen implementeren. De zeven gemeenten in Zuidoost hebben gezamenlijk met de 
GGD een voorstel implementatie VoorZorg geschreven voor die gemeenten. Vanuit daar kwam de 
suggestie VoorZorg op te nemen in het basispakket JGZ van GGD Fryslân. Tijdens de 
Bestuurscommissie Gezondheid van 12 oktober is het verzoek gedaan de bestuurscommissie te 
informeren over het programma en de kosten zodat er een standpunt kan worden ingenomen over het 
opnemen van het programma Voorzorg in het basispakket van GGD Fryslân.  

 
Het programma 

De inhoud en uitvoering van het programma zal zowel via aanvullend pakket als via het basispakket 
hetzelfde blijven.  
 

VoorZorg is een programma dat preventief ingezet wordt bij jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn 
van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige 
ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 
jaar oud is. De partner (indien aanwezig) en de sociale omgeving van de zwangere worden nadrukkelijk 
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betrokken in het programma. De huidige prenatale ondersteuning kan op dit moment deze intensieve 
begeleiding niet bieden. Door Voorzorg te implementeren wordt vroegtijdig ingezet op verbetering van de 
omstandigheden van de zwangere en haar kind. 
 
 

 
Kosten 

Financiën 
Ongeveer 0,5% - 1% van de gezinnen komt in aanmerking voor VoorZorg. Dit zijn in Friesland 30 tot 60 
gezinnen per jaar. Voor berekening is uitgegaan van 0,5% deelname. Na implementatie heeft het tijd 
nodig om het programma bekend te worden, in de eerste jaren lijkt 1% deelname niet realistisch.  De 
eerste twee jaar is er enkel sprake van instroom van gezinnen. In het derde jaar stromen de eerste 
gezinnen uit.   
 
 

1. Aanvullend pakket, besluit per gemeente   
Elk traject Voorzorg van 2,5 jaar kost €14.000,-.  Dit is het landelijk vastgestelde tarief van het NCJ.  

 
 

2. Collectieve regeling: basispakket GGD Fryslân 
Bij opname in het basispakket kan rekening worden met efficiencyvoordelen, oplopend tot € 95.000 in de structurele 

situatie.  

 
In kleinere gemeenten kan het aantal deelnemende gezinnen klein zijn, waardoor fluctuaties in 
aanmeldingen direct gevolgen heeft. Dit heeft gevolgen voor inzet van personeel en vraagt een grote 
flexibiliteit die niet altijd gegarandeerd kan worden. Zo is er niet direct extra personeel beschikbaar bij 
meer aanmeldingen en bij het achterblijven van aanmelding moet er personeel beschikbaar blijven. Dit 
risico wordt verkleint door spreiding over Friesland en deelname van alle gemeenten. Fluctuaties kunnen 
beter opgevangen worden. Ook de fluctuaties in kosten voor de gemeenten worden hiermee beperkt. 
 
Draagvlak en communicatie  
Voor het slagen van het programma is een goede ketensamenwerking met verloskundigen, kraamzorg, 
gynaecologen, ziekenhuizen en gebiedsteams van groot belang. Een groot deel van de 
geboortezorgketen partners die de zwangeren doorverwijzen voor het programma zijn niet gemeentelijk 
georganiseerd. Voor het draagvlak en de communicatie bij deze partners is provinciaal aanbod duidelijk, 
zij hoeven geen rekening te houden met verschillen tussen gemeenten.  
 

 Deelnemende gezinnen  
2018 30 168.000 
2019 60 341.000 
2020 75 433.000 

 Deelnemende gezinnen  
2018 30 157.400  (0,24 per inwoner) 
2019 60 275.900 (0,42 per inwoner) 
2020 75 338.200 (€0,52 per inwoner) 

 


