De pre-, peri- en postnatale werking
voor kwetsbare gezinnen

Ontstaan Huis van het kind Ronse
Stedelijke adviesraad voor welzijn
Werkgroep opvoedingsondersteuning (vanaf 2015 werkgroep Huis
van het kind Ronse)
Stuurgroep Hvhk Ronse
November 2014: officiële erkenning en subsidiëring Hvhk Ronse
door Kind en Gezin
Kind en Preventie vzw: uitbouw + coördinatie Hvhk Ronse via
convenant met de Stad Ronse

Wat is het Huis van het kind Ronse?

De missie
Het Huis van het kind Ronse wil de diensten preventieve
gezinsondersteuning en partners met een werking in Ronse
zodanig organiseren dat deze:
- zo laagdrempelig, toegankelijk en bereikbaar mogelijk zijn
voor alle gezinnen met kinderen uit Ronse,
- zo veel mogelijk kansen genereren voor die gezinnen,
- en dit met specifieke aandacht voor bijzondere groepen.
Het Huis van het kind Ronse wil zo investeren in een betere
toekomst met gelijke kansen voor iedereen.

Belangrijke uitgangspunten
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Kinderarmoede in Ronse
22,2 % van de kinderen wordt geboren in een kansarm
gezin (cijfers Kind en Gezin 2014) = hoge score
Strijd tegen kinderarmoede = topprioriteit!
Preventief en proactief; voorkomen of zo vroeg als
mogelijk problemen bestrijden
Samen sterk! over sectoren heen
Empowerment + participatie

Waar is het Huis van het kind Ronse?
De locatie Abeelstraat 35, 9600 Ronse
= Het Huis van het kind Ronse
Volgende diensten aanwezig: VCLB ZOV, Kind en Preventie vzw
(consultatiebureau, inloopteam, spelotheek), regioteam Kind
en Gezin
Andere diensten = partners Huis van het kind Ronse
Keuze voor 1 duidelijke, laagdrempelige en toegankelijke
plaats voor gezinnen met opvoedingsvragen uit Ronse!

Basisaanbod Huis van het kind Ronse
1.
2.
3.
4.
5.

Het informatiepunt
De prenatale werking
De groepswerking
Spel- en ontmoeting Het Speelpunt
Andere activiteiten: Het consultatiebureau, zitdag Felies,
mama’sondeRONSjE
6. De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Basisaanbod Hvhk Ronse: Het informatiepunt
Individueel onthaal voor alle gezinnen uit Ronse met kinderen
van 0 tot 25 jaar met vragen/noden/problemen.
Dispatchingsfunctie: doorverwijzen naar diensten die het
gepaste aanbod bieden.
Elke dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u.

Basisaanbod Hvhk Ronse: groepswerking
De babymassage (0 – 1 jaar/gratis)
1 keer in de maand door medewerker inloopteam
Mogelijkheid tot individuele vraagstelling.
Infodagen voeding en beweging (0 – 6 jaar/gratis)
1 keer in de maand door medewerker inloopteam.
Info over gezonde voeding en beweging, samen koken,
ervaringsgericht leren.

Basisaanbod Hvhk Ronse: spel- en ontmoeting
Het speelpunt
Iedere vrijdagnamiddag tussen 15u en 18u (0 - 12 jaar)
a. Spel- en ontmoeting (gratis)
Mogelijkheid voor ouders en kind(eren) om samen te spelen,
andere ouders te ontmoeten.
Individuele vraagstelling
b. De spelotheek
Een uitleensysteem voor speelgoed, termijn drie weken
Abonnementsgeld: 8€ voor een klein abonnement, 10 € voor
een groot (bij Omnio-statuut respectievelijk 4€ en 6€)

Basisaanbod Hvhk Ronse: andere activiteiten
a. Het consultatiebureau (gratis)
Enkel op afspraak (via verpleegkundige of Kind en Gezin-lijn
078/150100)
Elke dinsdagnamiddag, avond en soms op vrijdagvoormiddag
b. Zitdag Felies (gratis)
Elke eerste dinsdag van de maand van 13u30 tot 14u30
c. MamasondeRONSjE (1 €)
Moedergroep, elke derde woensdag van de maand van 9u tot
11u

Basisaanbod Hvhk Ronse: ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
Functie: vindplaatsgericht mensen in armoede detecteren en
de brug maken naar het Hvhk Ronse en andere
diensten/organisaties.
Ingrid Devos
Elke vrijdagnamiddag aanwezig in de sociale kruidenier
Kaboes
Elke donderdagvoormiddag aanwezig in het Sociaal Huis
Elke dinsdagvoormiddag aanwezig in het consultatiebureau
van de Bond Moyson

Basisaanbod Hvhk Ronse: de pre-, peri- en
postnatale werking voor kwetsbare gezinnen
onder de loep

De voorgeschiedenis
Prenataal consult door Kind en Gezin
Wekelijks op dinsdagvoormiddag
Bemand door verpleegkundige Greet Vergucht en
gezinsondersteunster Kathleen Dejonckheere
Voor iedereen in het bijzonder de meest kwetsbare zwangeren
Mogelijkheid om via derdebetalersregeling bij de gynaecoloog te gaan
Korte inschatting ondersteuningsbehoeften gezin, verdere opvolging indien
nodig via huisbezoeken
Postnatale opvolging binnen de bestaande regiowerking Kind en Gezin

De voorgeschiedenis
Groepswerking door inloopteam
Twee groepen per jaar (voorjaar + najaar) van telkens 5 sessies
Bemand door Sylvie Verhellen (groepswerker inloopteam)
In samenwerking met Hilde Van Ommeslaeghe, vroedvrouw AZ Glorieux,
Kind en Gezin en het CKG.
Gericht op bespreking thema’s gerelateerd aan zwangerschap (vb. hechting
ouder-kind, de roze wolk, de bevalling, administratie, borst-/flesvoeding,
anti-conceptie, enz.), ervaringsuitwisseling tussen ouders en het versterken
van het sociaal netwerk.
Postnataal mogelijkheid om aan te sluiten bij andere delen van de werking
zoals de onthaal- en ontmoetingsmomenten, de babymassage. Op vraag
individuele ondersteuning mogelijk.

Vaststellingen…
Met gezinnen die in het bestaande prenatale aanbod terecht komen,
kan een intensief ondersteuningstraject worden opgestart (ook postnataal)
dat zowel door gezinnen als medewerkers positief ervaren wordt.
Gezinnen beschouwen de vroedvrouw als een vertrouwenspersoon en
geven aan ook nood te hebben aan individuele contacten (veelal medische
vragen). Postnataal wordt vaak contact met haar opgenomen.
Maar  Te weinig mensen vinden de weg naar het bestaande aanbod.
Mogelijke drempels: niet gekend, angst, minderwaardigheidsgevoel,
multiproblem gezinnen, zwangerschapskwaaltjes, enz.
 Doorverwijzing/afstemming tussen de diensten verloopt niet
altijd optimaal.
 Er is vaak te weinig tijd voor individuele vragen voor de
vroedvrouw tijdens de groepswerking.

… Naar een vernieuwde pre-, peri- en
postnatale werking voor kwetsbare gezinnen
Onder impuls van het hvhk Ronse besluiten de
verschillende partijen van het prenatale verhaal binnen
Ronse om de krachten te bundelen.
Doelstellingen:
 Meer kwetsbare gezinnen bereiken.
 Een zo preventief, integraal en multidisciplinair netwerk vormen
rond kwetsbare (toekomstige) gezinnen.
 De optimalisatie van afstemming en doorverwijzing tussen
diensten.
 Sector overschrijdend werken (welzijn + medische wereld).

Vanaf 1 januari 2015

Het vernieuwde aanbod
Elke drie weken (doelgroep -9mnd tot 1 jaar):
Individueel vraaguurtje bij de vroedvrouw Hilde van Ommeslaeghe (AZ
Glorieux):
 Gezinnen kunnen allerhande vragen stellen o.a. rond borstvoeding,
de bevalling, het geboorteplan, enz.
 Er kunnen ook medische handelingen worden gesteld o.a. controle
urine, bloeddruk, doppler, enz. Hiervoor staat de vroedvrouw in nauwe
verbinding met het team gynaecologen van AZ Glorieux.
Individueel onthaal door inloopteammedewerker, toeleiding naar
groepswerking (zie verder).
De ervaringsdeskundige Ingrid zorgt voor een warme ontvangst en
probeert ontmoeting te stimuleren. Indien nodig komt zij samen met
gezinnen naar de werking.

Het vernieuwd aanbod
De zwangerschapsgroep om de zes weken gekoppeld aan het
vraaguurtje (doelgroep -9mnd tot 0 jaar):
 Gegeven door een inloopteammedewerker: bespreken allerhande thema’s o.a.
hechting, administratie, de roze wolk, zwangerschapskwaaltjes, draagdoeken,
relaxatie, werking andere diensten (CKG, Kind en Gezin, Kraamzorg), enz.,
 ervaringsuitwisseling,
 en uitbouwen sociaal netwerk.

Het prenataal consult van Kind en Gezin in AZ Glorieux elke
dinsdagvoormiddag:
 derdebetalersregeling,
 psycho sociale begeleiding,
 en huisbezoeken.

Afstemming door middel van het lokaal overleg prenatale werking Ronse.

Evaluatie na 1 jaar
De nieuwe manier van werken heeft zeker een meerwaarde:
Er kunnen intensieve, multidisciplinaire trajecten met gezinnen
worden opgestart (medische, individuele psycho-sociale en
groepsbegeleiding).
Door samen te werken wordt beter op elkaar afgestemd en
verlopen de begeleidingen efficiënter/effectiever (ieder heeft zijn
rol/taak en verwijst sneller door).
Er is een vlottere doorstroom naar het postnataal aanbod (o.a.
babymassage, infodagen voeding en beweging, spel- en
ontmoeting, werking CKG, enz.).
Hoewel al een segment van de kwetsbare zwangere gezinnen
binnen Ronse wordt bereikt, is er nog een groot deel dat de weg
niet vindt naar de begeleiding binnen het Huis van het kind.

Toekomstperspectieven
Naar een meer doorgedreven samenwerking met AZ Glorieux:
Implementatie van een screeningsysteem (naar analogie met een
systeem gehanteerd in de Brusselse ziekenhuizen) waardoor
gynaecologen op een eenvoudige manier kwetsbaarheid kunnen
vaststellen en doorverwijzen naar de vroedvrouw(en) binnen Hvhk
Ronse.
Samenwerking met huisartsen uit Ronse
Een universeel aanbod voor alle zwangere gezinnen uit Ronse
(o.a. via verdere uitwerking samenwerking met AZ Glorieux,
aanwezigheid op Het geboortehuis, infoavonden, enz.)

