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Sociale kaart Kansrijke Start TIEL 
 

Preventieniveau / 
Doelen 

Universeel / Basiszorg Selectief / Steuntje in de 
rug 

Geïndiceerd / Extra steun 

Voor de zwangerschap 
 
 
Bewust, gezond en 
voorbereid zwanger 
worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risicobeperking 
Ongeplande 
zwangerschap, 
zwangerschap op jonge of 
late leeftijd, foliumzuur, 
leefstijl, verzorgde setting 
waarin kind ter wereld 
gaat komen 
 
 

• Digitale zorg: 
Strakszwangerworden.nl 
zwangerwijzer.nl                                                
rookvrijeouders.nl 
Alcoholvrij zwanger 

 
 
• Gezonde School voorlichting, bijv. Lang 

Leve de Liefde, Nietofwelzwanger.nl 
(GGD) 
 

• Kinderwensspreekuur (Verloskundig 
Centrum Meno en verloskundige praktijk 
Tiel) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sociale poort 

(Socialepoort@tiel.nl of 
0344-637220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Adviseren en infomeren  

mensen met LVB met een 
kinderwens (MEE, 088-
6330000,  
www.meegeldersepoort.nl) 
 
 

• POP-poli (ZRT, 
secretariaat.gynaecologie@
zrt.nl) 
 

• Nu niet zwanger (GGD 
lvanderhorst@ggdgelderlan
dzuid.nl, tel. 088–147196 /  
06–27979389) 
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Tijdens de 
zwangerschap 
 
Gezonde zwangerschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risicobeperking 
Vroeggeboorte, te laag 
geboortegewicht, leefstijl, 
setting optimaliseren 
waarin kind ter wereld 
gaat komen 

• Digitale zorg: 
Buurtmamas.nl 
www.deverloskundige.nl 
Allesoverzwanger.nl 
 

• Verloskundige zorg: screening, 20 
weken echo, controles (Verloskundig 
Centrum Meno en verloskundige praktijk 
Tiel) 
 

• Voorlichtingsavond zwangerschap, 
bevalling, kraambed, hechting  en 
ouderschap (Geboortezorgpartners, 
0344-674045) 

 
• Borstvoedingsinformatieavond (ZRT, 

secretariaat.gynaecologie@zrt.nl) 
 

• Borstvoedingscursus (verschillende 
kraamzorg organisaties) 

 
• Consult Lactatiekundige voorbereiding 

borstvoeding (ZRT, Marieke Schaeffer, 
tel 0344-674045  

 
• Informatieavond bevallen (ZRT, 

secretariaat.gynaecologie@zrt.nl) 
 

• Zwangerschapscursussen 
 

• Huisbezoek / telefonische intake 
consulent kraamzorg (verschillende 
kraamzorg organisaties) 

 
• 22 wekenprik (JGZ) 

 
 
 
 
 

• Keuzehulpgesprekken 
onbedoeld zwanger (GGD) 
 
 

• Map ‘Rondom de 
zwangere’ (Verloskundig 
Centrum Meno) 
 
 
 
 

• Prenataal huisbezoek JGZ 
(Sante Partners, 
CBTiel@santepartners.nl, 
0900-8433) 
 

 
 

• Sociale poort 
(Socialepoort@tiel.nl of 
0344-637220 
 

• Veilig Thuis,088-1447273 
 

 
 

 
 
 

• Keuzehulpgesprekken 
onbedoeld zwanger (GGD) 
 

• POP Poli (ZRT, 
secretariaat.gynaecologie@
zrt.nl)) 
 

• Sociale poort 
(Socialepoort@tiel.nl of 
0344-637220 
 

• Veilig Thuis,088-1447273 
 

• Nu niet zwanger (GGD 
lvanderhorst@ggdgelderlan
dzuid.nl, tel. 088–147196 /  
06–27979389) 
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Na zwangerschap 
 
 
Veilig ouderschap 
 
 
Risicobeperking 
setting waarin een kind ter 
wereld is gekomen verder 
optimaliseren 

 
• Digitale zorg: 

opvoeden.nl 
https://www.groeigids.nl/ouderchat 
rookvrijeouders.nl 
 

• Kraamzorg (verschillende kraamzorg 
organisaties) 
 

• Borstvoedingszorg: lactatiekundige 
kraamzorg / ZRT (Marieke Schaeffer. 
Tel. 0344-654061; Harriet Stehouwer; 
h.stehouwer@santepartners.nl,06 
10020253)  
 

• JGZ aanbod inclusief intake huisbezoek, 
CB, hielprik, neonatale gehoorscreening, 
Rijks Vaccinatie Programma (JGZ) 
 

• (Shantala) baby massage 
(StudioYourBalance, Essential Health, 
Van der Valk Vitaal) 
 

• Boekstart (Bibliotheek Tiel. 
klantenservice@bibliotheekrivierenland.
nl tel. 0344-63 99 40) 
 
 

• Mama’s@TOV (Stichting TOV, 0344 
751 223 of 06 431 577 86) 
 

 
 
 
 
 
 

• Extra Kraamzorg 
 

• (Extra) borstvoedingszorg: 
lactatiekundige kraamzorg / 
ZRT (Marieke Schaeffer. 
Tel. 0344-654061; Harriet 
Stehouwer; 
h.stehouwer@santepartner
s.nl,06 10020253)  
 

• Opvoedondersteuning, 
huisbezoek(JGZ) 
 

• Homestart (Humanitas,  
 

• Sociale poort 
(Socialepoort@tiel.nl of 
0344-637220  
 

• Veilig Thuis,088-1447273 

 

 
 
 
 
 
 
• Extra kraamzorg 

 
• Extra borstvoedingszorg: 

lactatiekundige kraamzorg / 
ZRT (Marieke Schaeffer. 
Tel. 0344-654061; Harriet 
Stehouwer; 
h.stehouwer@santepartner
s.nl,06 10020253)  
 

• POP Poli (ZRT, 
secretariaat.gynaecologie@
zrt.nl)) 
 

• Sociale poort 
(Socialepoort@tiel.nl of 
0344-637220 -> Integrale 
Vroeghulp, Geïndiceerde 
jeugdhulp 
 

• Veilig Thuis,088-1447273  
->Jeugdbescherming 

 
• VVE (PSZ / KDV) 

 
 

 


