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Preconceptiegezondheid van aanstaande,

ouders en groei en ontwikkeling tijdens de 

zwangerschap zijn sterk bepalend

voor welzijn en gezondheid later in

het leven



Laag geboortegewicht Vroeggeboorte

2008-2016

Lam, Ravesteijn. In Steegers, Waelput, Peeters. Sociale Verloskunde, 2021



Het wenkend perspectief

Gelijke kansen op het 
krijgen van een gezond kind

Terugdringen van 
gezondheidsverschillen en 

kansenongelijkheid

Kansrijke Start



Betere zorg begint met nieuwe kennis; Tijd voor actie!

Preconceptie gezondheid Sociale omgeving
Armoede



Betere zorg begint met nieuwe kennis; Tijd voor actie!

Zorg al voorafgaand aan de zwangerschap; 

Preconceptie voorlichting en zorg
Sociale omgeving

Armoede

“Wilt u het komende jaar zwanger worden?”



Zorg al voorafgaand aan de zwangerschap; 

preconceptiezorg
Sociale omgeving

Armoede

Betere zorg begint met nieuwe kennis; Tijd voor actie!



“Nu is het niet alleen meer jouw probleem Eric, maar ook dat van ons”
“De cijfers bonkten op de deur van het stadhuis”

“Ik besefte dat je als wethouder echt verschil kan maken”

Jantine Kriens, Hugo de Jonge, Judith Bokhove, wethouders

Extra risico’s van wonen in achterstandswijk; Nederland

Je postcode is misschien belangrijker dan je erfelijke code









Laag geboortegewicht Vroeggeboorte

Lam, Ravesteijn. In Steegers, Waelput, Peeters. Sociale Verloskunde, 2021



Sociale Verloskunde



Sociale Verloskunde; integrale zorg op maat

Steegers, Waelput, Peeters. Sociale Verloskunde, 2021



Verloskundige zorginnovatie voor een ‘Kansrijke Start’

2008 2011 2018

Lokaal experimenteren Opschalen 1.0 Opschalen 2.0

Healthy Pregnancy 4 All-1 en 2 Healthy Pregnancy 4 All-3 Kansrijke StartKlaar voor een kind
Moeders van Rotterdam

Bemoeizorg vs bekommerzorg. Bij de hand nemen.



Moeders van Rotterdam ondersteunt zeer kwetsbare zwangere vrouwen om 
te zorgen voor minder stress, een gezond kraambed, een veilige 
hechtingsperiode en zelfredzame moeders
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Bekommerzorg !



Integrale geboortezorg als vliegwiel van de aanpak
van gezondheidsongelijkheid Steenbergen, Barsties, Daalderop, Waelput, 

Steegers, Loorbach, 2019



Maatschappelijke valorisatie 
van kennis

Steegers et al. Ned Tijdschr Geneesk, 2019

Verantwoordelijkheid in het 
maatschappelijk debat;
Politiek activisme

Gevoel van urgentie



Het praktijkveld, de lokale en 
landelijke overheid en

de academische wereld 
zijn in beweging 

gekomen

Belang van borging

Echte preventie !






