Vertrekpunt
 Al rond de geboorte willen ouders garant
staan voor een goede ontwikkeling van
hun kinderen.
 Maar juist op dat moment ontbreekt er
vaak individuele en doelgerichte informatie,
die op de afdeling verloskunde aan de
ouders uitgedeeld kan worden. Contacten
voor mogelijke ondersteuning van
hulpinstanties worden nog niet gelegd. De
drempel om ondersteuning te zoeken en te
accepteren wordt alleen maar hoger zodra
ouders met hun pasgeborenen thuis zijn.

Die Hamburger FernAanbod
Hochschule
 De opties worden dicht bij huis, op basis
van vrijwilligheid, gratis en vertrouwelijk
aangeboden. Ze staan open voor alle
ouders met pasgeborenen en kleinkinderen
vanaf de zwangerschap tot een leeftijd van
3 jaar.
 Het doel is dat er lokaal voor alle gezinnen
informatie en hulpopties ter beschikking
staan, dat ouders over de opties goed
geïnformeerd worden en vervolgens voor
vragen en gewenste ondersteuning het
juiste contact gelegd kan worden.

Daarom verlosklinieken
 Ca 75% van de bevallingen vinden niet
meer thuis plaats.
 Er bestaat een bijna onbeperkte toegang
tot het gezondheidssysteem (gynaecologie,
zwangerschapsadvies, vroedvrouwen,
verloskundige klinieken,
kinderziekenhuizen, sociaal pediatrische
centra, kinder- en jeugd geneeskunde).

xxxx

Doel
 Bestaande netwerken in de buurt uit te
breiden en in het gezondheidssysteem
te integreren zodat ouders ook in
moeilijke omstandigheden van begin af
aan een liefdevolle relatie met de
pasgeborenen kunnen opbouwen en
benodigde hulp geaccepteerd wordt.
 Een coördinator als contactpersoon en
bemiddelaar in verloskundige klinieken
te vestigen.

Contact
IMO-Institut GmbH
Taubenstraße 49
40724 Hilden
Telefon:
Internet:
E-Mail:

02103/2589 – 975; 976
www.netzwerk-kinderzukunft.de
rascher@imo-institut.de

Netwerk kindertoekomst

Competentie voor netwerk
ontwikkeling
Het IMO-instituut heeft met zijn methoden en
concepten
voor
het
procesen
netwerkmanagement verschillende clusteren
productiviteitsnetwerken
succesvol
opgebouwd en deze voor verschillende
doelgroepen regionaal en bovenregionaal
geïmplementeerd.

De coördinatoren
 De coördinatoren beschikken als
kinderverpleegkundigen of
vroedvrouwen over enorme ervaring
en hebben daarmee goede zicht op de
situatie van de moeders. Contacten en
ondersteuning kunnen door hun snel
en flexibel worden georganiseerd.

Netwerk
 Een lokaal en regionaal systeem van
ondersteuning met een gecoördineerd
aanbod van hulp in de gezondheidszorg,
tijdige hulp en de jeugdzorg
 Preventieve maatregelen om
overbelasting tijdig te voorkomen
 Advies en hulp bij het bemiddelen
 Coöperatie en contact met
jeugdinstellingen om ressources
vroegtijdig te benutten.

De coördinatoren hebben een uitvoerig
gesprek en helpen wanneer:

Effect georiënteerd
Netwerk kindertoekomst
 Gevalideerde risico inventarisering / screening
 Overdracht management
 Registratie van maatregelanalyses
 Systeem voor opvolging van 0 tot 3 jaar.
 System voor individuele gevallen
Stand Duitsland juni 2016
 Meer dan 27 000 deelnemer
 Meer dan 1600 opvolgingsanalyse

 Er problemen ontstaan tijdens de
zwangerschap
 Moeder of ouders zich zorgen maken
over het kind of zelf hulp en
ondersteuning nodig hebben.
De coördinatoren::
 Organiseren het contact met een arts
en onderhouden dit contact,
 Leggen contact vanuit de kliniek met
vroedvrouw, kraamhulp en/of al
bestaande thuisondersteuning,
jeugdzorg en onderhouden contacten.

 Contact met aanbieder van (flexibele)
hulp

Samenwerking
Technologie
 www.ontaris.de
Geneeskunde
 www.bethanienmoers.de/krankenhaus/infos-fuerpatienten1/frauenklinik1
Voortgezet onderwijs
 www.fruehehilfen-nrw.de

Stand September 2016 Änderungen vorbehalten!

