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Betreft: Actieprogramma Kansrijke Start van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op 11 september 2018 heeft minister de Jonge (VWS) het progra a Ka srijke “tart  
aangeboden aan de 2

de
 kamer. 

Minister de Jonge, gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) slaan in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van 

vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden. 

 

Waarom een actieprogramma Kansrijke Start 

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op 

een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. 

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke 

voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.  

Er is al veel geïnvesteerd om de babysterfte in Nederland omlaag te brengen. Gelukkig gaat 

het et de eeste a y’s da  ook goed ij de ge oorte. Maar so ige  he e  ee  valse 
start, doordat zij te vroeggeboren worden, te weinig wegen bij de geboorte of beiden. Een 

baby die tijdens de eerste 1000 dagen van het leven blootstaat aan stress, rook, slechte 

voeding, mishandeling of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan zijn of haar 

leven. Deze factoren zorgen ervoor dat kinderen zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied 

minder goed kunnen ontwikkelen. Die eerste 1000 dagen beginnen al in de buik. Voor de 

gezondheid en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken waar zijn of haar 

wieg staat. De gezondheid van baby´s rondom de geboorte is dan ook een belangrijke 

opgave voor ons allemaal: ouders, samenleving, professionals en overheid. We gaan daarom 

met dit actieprogramma investeren in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.  

Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. 

Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en 

wijkteams kunnen hier het verschil maken. Zij zijn de aangewezen partijen om het belang 

van de eerste 1000 dagen uit te dragen en hier actief op in te zetten. De regering roept 

gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein op om hun bijdrage te 

leveren. 

 



 
 

 

 

Hieronder enkele landelijke gegevens:  

• I   zij  . 9  ki dere  ge ore . 
• Cir a , -1% van de kinderen (tussen de 800 en 1.700 per jaar) wordt geboren in (zeer) 

kwetsbare gezinnen. Zij lopen het risico om uit huis geplaatst te worden.  

• Cir a % va  de ki dere  ij a .  per jaar  heeft gee  goede start ij de ge oorte 
door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan.  

• Ki dere  et ee  valse start ij de ge oorte krijgen later vaker groei- en (psychische) 

ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. 

 

Bovenstaande leidt bij de ChristenUnie tot de volgende vragen: 

 Is het college bekend met dit rapport? 

 Gaat de gemeente Hellendoorn hier mee aan de slag? Zo ja: Hoe gaat de gemeente 

hier dan handen en voeten aan geven?  Zo nee: Waarom niet? 

 Dit rapport bevat landelijke gegevens. Zijn er ook cijfers bekend binnen de gemeente 

Hellendoorn? 

 Voor de uitvoeri g va  dit a tieprogra a is € 1 miljoen beschikbaar voor de 

looptijd van dit programma (2018-2021). Is dit bekend bij het college? 

 

 

Graag vernemen wij hierop uw reactie in de raadsvergadering 18 december. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Maneschijn 

ChristenUnie 

 

 


