
Huisbezoek bij 
zwangerschap door de JGZ

Samen zorgen voor je kind, al in de zwangerschap.



Zwanger zijn is een bijzondere ervaring. Vragen over je zwangerschap kun 

je stellen aan de verloskundige of gynaecoloog. Soms heb je andere vragen. 

Bijvoorbeeld over hoe je je kind kunt opvoeden. Of als je zorgen over geld of 

ruzie met je partner of in de familie hebt. 

Het is fijn als je deze vragen of zorgen al in de zwangerschap bespreekt. En 

hulp of steun kunt krijgen op een manier die bij jou past. Iemand die je vragen 

kan beantwoorden en met je mee kan denken. Dan voel je je lekkerder. En dat 

voelt de baby ook.

In Nederland willen we het beste voor alle kinderen. En dat begint al in de 

zwangerschap. De verloskundige of gynaecoloog en de kraamzorg kijken met 

jou hoe het gaat. Soms zijn er vragen waar ze je niet verder bij kunnen helpen. 

Een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau vaak wel. Je kunt je 

hiervoor aanmelden. Zij zal je dan bellen voor een afspraak en kan bij je thuis 

langs komen.

De zorg van de verloskundige(gynaecoloog) en kraamzorg gaat natuurlijk 

gewoon door.

In verwachting en zorgen?



Huisbezoek

De jeugdverpleegkundige komt bij 

je thuis. Dit is vaak fijner, je hoeft 

niet te reizen en je bent in je eigen 

vertrouwde omgeving. Heb je dit 

liever niet? Dan kun je dat direct 

doorgeven. Je kunt je partner, je 

moeder of een ander vertrouwd 

iemand vragen bij het gesprek 

aanwezig te zijn.

Gesprek

Tijdens het huisbezoek kijk je met 

de jeugdverpleegkundige hoe het 

met jou en je gezin gaat. Je kunt 

je vragen en zorgen delen. De 

jeugdverpleegkundige luistert naar je, 

stelt vragen en kan je informatie en 

adviezen geven.

Plan

Soms heeft dit gesprek al zoveel 

geholpen, dat je het zelf verder op 

wilt pakken. De jeugdverpleegkundige 

zal dan aangeven hoe ze voor jou 

bereikbaar blijft. 

Soms is er meer nodig:

• Je kunt samen met de 

jeugdverpleegkundige een plan 

maken hoe nu verder te gaan. 

Het plan wordt opgeschreven.

• Als er extra hulp nodig is, kan de 

jeugdverpleegkundige je hiervoor 

een advies geven. Of je helpen 

om dit voor elkaar te krijgen.

Belangrijk is dat je met elkaar 

oplossingen zoekt die bij jou en je

situatie passen.

Vervolg

Als het plan is gemaakt, maakt de 

jeugdverpleegkundige een

volgende afspraak. Om te kijken of 

het plan goed genoeg heeft

gewerkt. En hoe het nu met jou en je 

gezin gaat.

Hoe ziet het huisbezoek bij zwangerschap
door de JGZ eruit?



  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
jgz.ggdbzo.nl

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684

5605 KR Eindhoven

088 0031 414

ggdbzo.nl/mijn-kind @ggdbzo

Hoe kun je je aanmelden?

Als je het bezoek van de jeugdverpleegkundige wilt, 

kun je je aanmelden door de QR-code te scannen. 

Vind je het prettig om dit samen met je verloskundige 

of een ander te doen? Vraag hen dan om je te helpen.

De verpleegkundige neemt daarna contact met je op om 

het huisbezoek af te spreken. 

Het krijgen van zo’n huisbezoek is gratis.

In samenwerking met:


