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Zo kan je ons bereiken

E-mail: veiligvanindebuik.limburg@opgroeien.be

Naam consulent(en):

          

E-mail consulent(en):

          

Telefoonnummer:         

Bereikbaar op:           

Vragen of klachten? 
Vaak moeten we moeilijke thema’s  
bespreken. Daarbij zijn openheid en een goede 
samenwerking heel belangrijk.

Heb je een vraag? Een klacht? Praat erover met 
je consulent. Lukt dit niet, dan kan je JO-lijn  
contacteren (0800 900 33, jo-lijn@opgroeien.be). 

Jij, je baby  
en het ondersteunings  centrum 

jeugdzorg



Hoe werken we naar veiligheid? 
Wat jij en je baby nodig hebben, staat centraal. We proberen samen met jou - 
en de mensen die voor jou belangrijk zijn - een plan uit te werken, op maat van 
jouw gezin, jouw baby, jij als ouder en jouw netwerk.

Wat houdt dit in? 
 > Veilige mensen die om je heen 
staan en bereid zijn een rol te  
spelen in het plan.  

 > De grootste zorgen en krachten van 
vroeger en nu zijn bekend bij deze 
mensen. 

 > Je gaat samen met deze mensen en, 
indien nodig, professionele hulp-
verlening aan de slag om de veilig-
heid te blijven waarborgen, van de 
baby en jezelf. 

 > Een veiligheidsplan vermeldt wat 
iedereen doet zodat het veilig blijft 
voor de baby.

 > Als iedereen open is over de dingen 
die goed of net moeilijker gaan, 
weten we dat een veiligheidsplan 
kan werken.

Wat als er onvoldoende  
veiligheid is?

Als we niet goed kunnen samen-
werken en/of de onveiligheid voor de 
baby is te groot, dan zijn we duidelijk 
over welke stappen er gezet zullen 
worden na de geboorte. Dat kan een 
doorverwijzing zijn naar het Parket. 
Het Parket kan dan de jeugdrechter 
inschakelen.

Van bij het begin van de zwangerschap 
is het heel belangrijk dat baby’s alle 
zorgen, liefde en veiligheid krijgen om 
goed op te groeien. 

Is hierover grote bezorgdheid? Dan kan 
het ondersteuningscentrum jeugdzorg 
(OCJ) worden ingeschakeld. In Limburg 
loopt momenteel een proefproject 
‘veilig en omringd opgroeien van in 
de buik’ dat een veilige start voor elke 
baby mogelijk wil maken. En dus ook 
voor jouw baby.

Er zijn mensen die bezorgd zijn om jou 
en je baby. Zij denken dat jouw baby 

niet veilig genoeg is in de buik en/
of na de geboorte. Bijvoorbeeld door 
drugs, geweld of iets anders. Misschien 
maak jij je ook zorgen? 

Een veilige start voor de baby, dat 
willen jij en wij allemaal. Veilig in de 
buik, veilig tijdens de bevalling én  
veilig daarna. Dat is hard werken … 
Maar je hoeft het niet alleen te doen. 
Samen met jou - en de belangrijke 
mensen om je heen - onderzoeken 
we wie wat kan of moet doen om je 
baby alle kansen te geven om veilig en 
omringd op te groeien.

Een veilige start  
voor elke baby

Wat is veiligheid?
Elk kind heeft recht op een goede start.

Tijdens de zwangerschap betekent dat:
 > geen geweld,
 > geen gebruik van alcohol, drugs,  
medicatie (tenzij volgens dokters -
voorschrift),

 > zo min mogelijk stress,
 > …

Als de baby geboren is, betekent het:
 > dat de baby omringd is door een volwassene die op elk moment - dag en 
nacht - gepast reageert op wat de baby nodig heeft. Dit is belangrijk voor de 
emotionele ontwikkeling en een goede hechting,

 > dat er geen drugs, alcohol of medicatie gebruikt wordt als je verantwoordelijk 
bent voor de baby,

 > dat er geen geweld is, in welke vorm ook, in de buurt van de baby,
 > dat er een veilige thuis is voor de baby met voldoende hygiëne en regelmaat,
 > … 


