Connect2Grow: aandacht voor ouder-kindrelatie tijdens
de zwangerschap en het eerste jaar na de geboorte
In dit document staat informatie voor verloskundige samenwerkingsverbanden of andere
zorgverleners die hun cliënten en hun partners willen ondersteunen met de opbouw van de
een goede relatie met hun kind middels het programma Connect2Grow.
1. Wat is Connect2Grow?
Connect2Grow is een zorgnetwerkprogramma waarin zwangeren en hun partners
ondersteund worden in de opbouw van een optimale ouder-kindrelatie al vanaf de
zwangerschap. Het programma kan ingezet worden voor (aanstaande) ouders die zelf meer
bewust aan de ouder-kindrelatie willen werken en voor (aanstaande) ouders die behoefte
hebben aan een steuntje in de rug bij de opbouw van hun ouder-kindrelatie. Denk hierbij bij
voorbeeld aan zwangeren en partners met psychische klachten, trauma, problematische
jeugd, ernstige stress, angst voor de bevalling, verslaving, foetale aandoening en belaste
obstetrische voorgeschiedenis. Het programma is niet alleen bestemd voor zwangeren, maar
ook voor hun partners en heeft ook aandacht voor hun relatie.
Het programma bestaat uit twee onderdelen:
1. De persoonlijke gezondheidsomgeving
(PGO, zie ook https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/pgo voor algemene
informatie over een persoonlijke gezondheidsomgeving). In deze digitale applicatie, die
speciaal ontwikkeld werd voor Connect2Grow (een samenwerking tussen de afdeling
Verloskunde en Foetale geneeskunde en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het
Erasmus MC), kunnen zwangeren en hun partners feedback ontvangen op basis van
gevalideerde vragenlijsten met ook suggesties voor eventuele vervolgstappen bij
bijzonderheden. Daarnaast kan in de persoonlijke gezondheidsomgeving informatie rondom
de ouder-kindrelatie bij elkaar gebracht worden (zowel voor als na de bevalling) en krijgen de
zwangere en haar partner voorlichting over de ouder-kindrelatie.
2. Een zorgnetwerkstructuur
Lokaal wordt het VSV ondersteund in het opbouwen van een zorgnetwerk van professionals
die een rol en expertise hebben rondom het opbouwen van een optimale ouder-kindrelatie
tijdens de eerste 1000 dagen van de ontwikkeling. Deze zorgnetwerkstructuur wordt
ondersteund met een digitale zorgnetwerkomgeving, waar professionals betrokken bij een
gezin, met elkaar verbonden worden en tot samenwerkingsafspraken en afstemming kunnen
komen.
Connect2Grow richt zich erop om zwangeren en hun partners zoveel mogelijk regie en ervaren
continuïteit rondom de ouder-kindrelatie tijdens de eerste 1000 dagen te geven. Het
zorgnetwerk wordt opgebouwd rondom de krachten en behoeftes van de zwangere en haar
partner en heeft een gezinsgerichte aanpak.
2. Wie zijn wij ?
Historie
Het programma Connect2Grow is ontwikkeld en in de praktijk getest door de afdeling
Verloskunde en Foetale geneeskunde en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (inclusief de
Infant Mental Health polikliniek) in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, waarbij het

programma in eerste instantie alleen beschikbaar was voor zwangeren in de gemeente
Rotterdam. Met de ervaring die hierin is opgedaan is vervolgens een zorgnetwerkprogramma
ontwikkeld dat ook in andere gemeentes gebruikt kan worden. Daarnaast is er een aanpak
ontwikkeld voor vroege signalering van situaties waarbij monitoring van en zo nodig toeleiding
naar ondersteuning rondom de opbouw van een goede ouder-kindrelatie bijdragend is.
Connect2Grow werkt samen met MijnKind.Online, een digitaal geboortezorgprogramma, dat
ook samenwerkt met Mind2Care, een screeningsprogramma voor psychische en sociale
factoren.
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van Connect2Grow zijn Hilmar Bijma (gynaecoloog), Mijke Lambregtse-van
den Berg (psychiater/kinder- en jeugdpsychiater/Infant Mental Health specialist) en Rob
Rieken (kinder- en jeugdpsychiater/Infant Mental Health specialist), in nauwe samenwerking
met Stevige Start van de gemeente Rotterdam. Zij zagen vanuit hun wetenschappelijke kennis
hoe cruciaal juist de vroege ouder-kindrelatie is. Tegelijkertijd merkten ze vanuit hun ervaring
in de geboortezorg en de Infant Mental Health dat gespecialiseerde begeleiding, afgestemd
op de specifieke situatie van (aanstaande) ouders, soms ontbreekt en hoe belangrijk een
goede overgang van zorg voor en na de geboorte is. Dat inspireerde hen tot de ontwikkeling
van Connect2Grow en hun missie is dat ondersteuning van de ouder-kindrelatie middels
Connect2Grow voor alle (aanstaande) ouders in Nederland beschikbaar is. Esther van Efferen,
orthopedagoog-generalist en Stephanie Meijer, maatschappelijk werker, hebben, samen met
ouderparen en zorgverleners, het zorgnetwerkprogramma verder ontwikkeld en aangepast,
zodat het optimaal aansluit op wat in de praktijk werkt.
2. Waarom is de ouder-kindrelatie belangrijk?
De vroege ouder-kindrelatie, die al tijdens de zwangerschap begint, vormt de blauwdruk
voor hoe kinderen later in het leven staan en de mate waarin kinderen in staat zijn tot een
veilige hechting en het aangaan van relaties met anderen (1,2). Een goede ouder-kindrelatie
is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen, waarbij de
hersenontwikkeling tijdens de zwangerschap en de eerste maanden na de geboorte de basis
vormt van de latere hersenontwikkeling (3). Ook vormt de vroege ouder-kindrelatie de
belangrijkste buffer tegen overmatige stress en is het één van de belangrijkste factoren in de
opbouw van veerkracht (4,5). De mate van stress die een kind ervaart tijdens de eerste 1000
dagen van de ontwikkeling bepaalt de gevoeligheid van het stress-systeem. Overmatige
stress leidt tot een te gevoelig stress-systeem en heeft invloed op de hersenopbouw en op
lange termijn gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden (4-7). Een veilige relatie met de
ouders/verzorgers helpt de baby te leren omgaan met stress en is nodig voor een goede
ontwikkeling van de hersenen. Een veilige gehechtheid en een gezonde stressregulatie bij de
baby draagt bij aan een gezonde mentale en lichamelijke ontwikkeling in het latere leven (47). Een goede ouder-kindrelatie na de geboorte begint al tijdens de zwangerschap (8-9). Het
merendeel van de situaties waarin de ouder-kindrelatie onder druk staat, kan al voor de
geboorte gesignaleerd worden (10-13). Vroegtijdige signalering en ondersteuning zorgt dat
de opbouw van de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van het kind juist in de hele
belangrijke vroege periode zo goed mogelijk verloopt. Ook kunnen (aanstaande) ouders op
dat moment laagdrempelig en preventief benaderd worden, waarbij het insteken op de
beschermende factoren en de krachtpunten centraal staat en er ook een vloeiende overgang
van de zorg voor de geboorte naar de zorg na de geboorte plaats kan vinden.

3. Wat is het doel van Connect2Grow?
Het doel van Connect2Grow is:
 het optimaliseren van uitkomsten voor moeder, vader en kind door vroegtijdige
signalering van situaties waarin monitoring en zo nodig toeleiding naar
ondersteuning van de ouder-kindrelatie bijdragend is
 het optimaliseren van de ouder-kindrelatie door, op indicatie, monitoring van de
ouder-kindrelatie en de toeleiding naar ondersteuning, vanaf de zwangerschap tot
aan het einde van het eerste levensjaar.
4. Wat doet Connect2Grow?
De ondersteuning vanuit Connect2Grow zet in op:
 het al tijdens de zwangerschap herkennen van situaties waarin monitoring van de
ouder-kindrelatie met zo nodig toeleiding naar ondersteuning, bijdragend is
 het in zorg krijgen en houden van ouders met complexe zorgafstemmingsvragen
rondom een moeizame opbouw van de ouder-kindrelatie
 het integreren en afstemmen van de bestaande zorg- en verwijsstructuren rondom
opbouw van de ouder-kindrelatie al vanaf tijdens de zwangerschap
 het borgen van pre- naar postnatale continuïteit van zorg rondom de ouderkindrelatie
 het bijeenbrengen en delen van bestaande expertise over de opbouw van de ouderkindrelatie al vanaf de zwangerschap middels een expertisecentrum
5. 1 Welke VSV’s en samenwerkingsverbanden komen in aanmerking?
Wij delen graag onze kennis met andere VSV’s of samenwerkingsverbanden in de
geboortezorg en hiervoor is subsidie beschikbaar.
Wil je als VSV, Coalitie Kansrijke Start of vanuit een ander samenwerkingsverband met het
programma Connect2Grow aan de slag, dan kan je contact met ons opnemen.
N.B. Voor VSV’s uit Zuid-West-Nederland geldt dat zij het eerste jaar gratis gebruik kunnen
maken van Connect2Grow. Ook vanuit het programma Kansrijke Start zijn er
subsidiemogelijkheden.
5.2 Wat is nodig voor de implementatie van VSV’s en andere samenwerkingsverbanden?
 Tijdinspanning leden projectgroep
 Zorgverleners instrueren en vrijmaken om deze ondersteuning aan zwangeren en
hun partners te kunnen bieden
 Opbouwen lokaal netwerk van zorgverleners
 Implementeren digitale Connect2Grow-module
 Inrichten (deel van een) website met voorlichting voor zwangeren en zorgverleners
5.3 Hoe ziet de ondersteuning van VSV’s en andere samenwerkingsverbanden eruit bij de
implementatie?
 Als je als VSV of samenwerking aan de slag gaat met de implementatie van
Connect2Grow, volgt een instructiebijeenkomst van circa 3 uur. Hierin volgt een
kennismaking, uitleg over de stappen die het VSV dient te nemen om te komen tot

implementatie, toelichting op het zorgproces, de organisatie en kosten en een
instructie over het gebruik van de digitale module.
 Daarnaast is er ondersteuning op maar per VSV / samenwerkingsverband, te bepalen
in overleg met VSV
Bij vragen:
 Bij inhoudelijke vragen rondom implementatie -> connect2grow@erasmusmc.nl
 Helpdesk digitale module via Ivido - Helpdesk (ivido.nl)
Beschikbare documenten:
 Stappenplan om te komen tot implementatie
 Beschrijving zorgproces, organisatie en zorgkosten
 Een E-handleiding en instructie van de digitale module Connect2Grow
 Voorbeeld cliënt folders
6. Wat zijn de kosten voor implementatie van Connect2Grow?
Voor 4 VSV’s / samenwerkingsverbanden in Zuid-West Nederland is subsidie beschikbaar.
Voor deze VSV’s worden geen kosten in rekening gebracht voor de implementatie en het
gebruik van de module (voor 1 jaar). Dit betekent concreet:
 Gratis ondersteuning met instructiebijeenkomst/ training
 Ondersteuning op maat, aantal uren in overleg te bepalen
 Het digitale module van MijnKind.online, waarin indien gewenst het Mind2Care
screen-en-advies instrument (zie: www.mind2care.nl) geïntegreerd kan worden,
wordt gedurende 1 jaar gratis ter beschikking gesteld aan deelnemende praktijken.
 Beschikbare documentatie
7. Kennismaken?
Als jullie VSV of samenwerkingsverband interesse heeft om te starten met de implementatie
van Connect2Grow, laat dit dan weten per mail aan connect2grow@erasmusmc.nl Wij
nemen daarna contact met je op voor een (digitale) kennismaking en verdere uitleg op de
vervolgstappen.
8. Heb je nog vragen?
Neem contact op met Carlijn Nobels:
 per mail - c.nobels@stbn.nl
 telefonisch - 06-51327051
Of neem een kijkje op de website: http://connect2grow.info/
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