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Zorgpad Financiële problemen/ schulden / huisvestingsproblemen  

 

 
 
 
 
 

1. Financiële problemen/
schulden / 

huisvestingsproblemen

2. Zwangere < 23 
jaar

ja

5. Ondersteuning Sociale 
wijkteams 

Nee

3. Vermoeden licht 
verstandelijke beperking 

(LVB) 

Zorgpad 
tienerzwangerschap

nee

Zorgpad licht 
verstandelijk beperkt

ja

4. Vermoeden licht 
verstandelijke beperking 

(LVB) 

nee

ja
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Toelichting zorpad Financiële problemen/ schulden / huisvestingsproblemen 

 

 
Indicatie /toepassing 
Geconstateerde risico ‘Financiële problemen / schulden / huisvestingsproblemen’.  
 
Doel zorgpad 
Het zorgpad ‘Financiële problemen / schulden / huisvestingsproblemen’ is ontwikkeld om deze 

doelgroep in de zwangerschap optimale zorg en begeleiding te bieden teneinde een veilige 
leefomgeving van het kind en zijn moeder/ouders in de zwangerschap, kraamperiode en de periode 
daarna te waarborgen. 
 
Achtergrondinformatie opbouw zorgpad 
De mogelijkheden voor zwangeren <23 jaar met financiële problemen, schulden of 

huisvestingsproblemen zijn anders dan voor oudere zwangeren met deze problemen. Daarom 
wordt in dit zorgpad verwezen naar het zorgpad tienerzwangerschap. Dit zelfde geldt mogelijk ook 
voor zwangeren met een licht verstandelijk beperking. 
 
 

Werkwijze / stappen 
 

 
Ad 5 Ondersteuning sociale wijkteams  
Een zwangere met vragen  of problemen op het gebied van financiën of huisvesting kan (samen 
met de verloskundige) contact opnemen met het sociaal wijkteam. 
Zie bijlage 2 van het protocol ‘Kwetsbare zwangere’ voor contactgegevens. 
 
Het sociaal wijkteam kan de zwangere/het gezin voor ondersteuning doorverwijzen naar 

bijvoorbeeld: 
 
Financiële problemen: 
• Humanitas 
• De kentering 
• Bewindvoering 

• Bindkracht! -> F!x budgetcoaching en Formulierenbrigade. 
 

Huisvesting: 
• Woningbouw -> Entree Urgentie 
• Woonbegeleiding 
 
 

  

Ook kan gebruik gemaakt worden van de praktische tips in de handreiking ‘Omgaan met 

armoede in de Jeugdgezondheid. Handreiking voor professionals in de Geboorte- en 

Jeugdgezondheidszorg’. 

 

 

 

 

N.b.: 

Stichting Baby Spullen verstrekt babystartpakketten met kleding en andere 

babybenodigdheden aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk 

hebben (zie https://stichtingbabyspullen.nl). 
Kraamzorg Zuid-Gelderland heeft ook pakketten beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen.  
 
 

https://bindkracht10.nl/projecten/budgetcoaching/
https://bindkracht10.nl/projecten/budgetcoaching/
https://www.formulierenbrigadenijmegen.nl/
https://assets.ncj.nl/docs/15d3df3a-22c6-4251-bed6-57a1af266d31.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/15d3df3a-22c6-4251-bed6-57a1af266d31.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/15d3df3a-22c6-4251-bed6-57a1af266d31.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstichtingbabyspullen.nl%2F&data=05%7C01%7Csecretariaat%40kraamzorgzuidgelderland.nl%7C334f825374204bc6ce6708da60170e02%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637927949371618353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=42Ad62jS8XTZY80rThsda1m8w6WS2L2p6VS6C%2BeqSQ8%3D&reserved=0

