
 

 

‘Neem de tijd om zorgen te bespreken’ 
Interview met Ilse Jansink,  jeugdverpleegkundige GGD Twente 
 
 
De Papa- en mamaliefde-campagne van de Rijksoverheid wil graag dat we zorgen van (aanstaande) ouders 
bespreekbaar maken. Want zorgen leveren stress op en stress is niet goed voor het (ongeboren) kind. Maar dat 
bespreekbaar maken is niet altijd zo eenvoudig. Ilse Jansink, jeugdverpleegkundige, heeft hier ervaring mee en deelt 
haar tips. 
 
Bespreekbaar maken van stress: hoe doe jij dat? Heb je tips voor andere professionals?  
Na de geboorte gaan wij na 10 tot 14 dagen op huisbezoek. Dat is voor de meeste ouders de eerste kennismaking met 
de GGD Jeugdgezondheid. En voor ons met de ouders. Mijn tips komen voort uit die eerste kennismaking. 
 
Tip 1 Benadruk het belang voor de kinderen. Ouders zeggen vaak, gaat het met de kinderen goed, dan gaat het 
goed met de ouders. Ik benadruk dan dat dit andersom ook zo is. Gaat het met de ouders goed, dan gaat het vanzelf 
ook een stuk beter met het kind. Dat begrijpen ouders prima en dat is de basis waarop ik kan doorvragen over zorgen 
en stress. 
 
Tip 2 Kies je moment. Voor ons is het huisbezoek hét moment. Dat is de eerste kennismaking, van beide kanten. De 
consulten op het bureau zijn veel korter; in het huisbezoek nemen we de tijd om alle basisgegevens te vragen. En dan 
kun je heel makkelijk doorvragen. Zo vraag ik altijd naar hun werk. Heb je wel of geen werk? Wat voor werk? Bij geen 
werk, zou je dat anders willen? En dat is ook weer een opstapje naar vragen over het inkomen. Kunnen ze er goed van 
rondkomen of geeft het stress? 
 
Het voordeel van het huisbezoek is dat je veel meer te zien krijgt en dat bespreekbaar kunt maken. Hoe wonen de 
ouders? Is dat veilig of niet? Hoe gaan de ouders met elkaar om? Zijn er twee partners in beeld? Is er familie in beeld 
of vrienden om eventuele zorgen mee te delen? 
 
Tip 3 Ga naast de ouders staan. Ik zeg altijd, ik hoef geen inkomsten te weten, maar wel of er zorgen over financiën 
zijn. En ik heb geen pot met geld, maar ik kan met je meedenken. Doordat te noemen, weten ze dat het bespreekbaar 
is, je neemt een drempel weg. Heel soms bel ik wel eens een instantie om de ouders verder te helpen, maar meestal 
wijs ik hen de weg. Ik stem met de ouders af wat ze willen. Lukt het ze om dit zelf op te pakken? 
 
Veel vragen komen voort uit mijn eigen nieuwsgierigheid. Als je een jonge vader spreekt die niet werkt, ben ik oprecht 
benieuwd hoe hij zich vermaakt of hij behoefte heeft aan werk of dagbesteding? Wie helpt vader hierbij is? Is er 
behoefte om hierbij hulp te krijgen? 
 
Tip 4 Verwacht niet (meteen) te veel van het gesprek. Als er problemen zijn, is er vaak ook schaamte of angst. Het 
gebeurt niet vaak dat ouders zelf aangeven dat er problemen zijn. Financiële problemen of huisvestingsproblemen 
komen nog wel eens boven. Maar nogmaals, door aan te geven dat het bespreekbaar is, help je ouders al. En ik geef 
aan dat ze altijd later nog kunnen bellen of appen. 
 
Tip 5 Vertel ouders over de invloed van stress op kinderen. Veel ouders weten niet hoe slecht stress is voor hun 
(ongeboren) kind. Misschien een cru voorbeeld, maar tot begin jaren tachtig was de heersende opvatting dat baby’s 
geen pijn voelen. Daarom werden zij zonder narcose geopereerd. Nu weten we dat baby’s zelfs in de buik al van alles 
meekrijgen. Onder invloed van stress, bijvoorbeeld, groeien ze minder hard en hebben ze een lager geboortegewicht. 
Geen goede start. Maar die kennis is nog niet algemeen bekend, dus daar praat ik nog wel veel over met ouders. 
 
Tip 6 Stel open vragen. Het is een open deur, maar ook hulpverleners stellen vaak gestuurde vragen. Ik probeer het 
niet voor ouders in te vullen, maar om te blijven vragen: hoe is dat voor jullie? Soms denk je dat huisvesting het 
belangrijkste probleem is, terwijl de moeder aangeeft dat ze eerst de financiën op orde wil hebben. Die vraag stel ik 
ook vaak als er meerdere problemen zijn: wat is voor jou het belangrijkste om aan te pakken?  
 
Als de zorgen op tafel liggen, hoe gaat het dan verder? Wie zijn jouw partners? 
Ik probeer altijd ouders zelf in beweging te krijgen. Daarom verwijs ik het meest door naar de wijkcoach, soms naar 
UWV. Maar ik vraag ook vaak of mensen bekend zijn met de voedselbank of kledingbank.  
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Ik probeer ouders ook te helpen om hun netwerk te vergroten, zodat ze een vangnet hebben voor hun ‘sociale’ vragen. 
In vrijwel alle gemeenten zijn ontmoetingsgroepen, zoals bij Alifa in Enschede. Het Mammacafé is er voor ouders met 
baby’s. Humanitas is ook een belangrijke partner. Zij helpen bij de administratie of koppelen eenzame ouders aan een 
maatje. 
 
Hoe reageren ouders? 
Ouders reageren eigenlijk prima op mijn vragen. Mensen vertellen van alles. Als ik spanning voel, zeg ik, van mij hoef 
je niets, maar ik kan meedenken. Ik laat het heel vrij. 
Ik merk ook vaak wel opluchting om het te delen. Mensen zullen niet vaak zeggen dat ze het fijn vinden, maar ze zullen 
het wel denken.  
 
Wat doet het eigenlijk bij kinderen, die stress van de ouders? Wat zie jij in de praktijk? 
Het kan van alles zijn. ‘Early Life Stress’ kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere, volwassen 
leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen, zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, darmklachten, 
depressie en verslavingen. De directe gevolgen voor een baby kunnen zijn: laag geboortegewicht en vroeggeboorte.  
 
>> Heb je vragen over het interview of over de campagne? Neem contact op met cursusbureaujgz@ggdtwente.nl 
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