Donderdag 19 september 2019
De Doelen, Rotterdam

Grootstedelijke Perinatale
Gezondheid anno 2019

Verdieping in en verbetering van de bestaande praktijk

In september 2018 presenteerde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge
het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke Start’. In de praktijk blijkt dat nog steeds
14 procent van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte
of een te laag geboortegewicht. Oorzaken kunnen zijn stress gerelateerd aan armoede,
roken, slechte voeding of mishandeling. Het gevolg is dat zij problemen kunnen krijgen
met hun ontwikkeling of last krijgen van suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht.
Een samenhangende aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende
problematiek is nodig. De minister riep gemeenten op om coalities te vormen met huisartsen,
verloskundigen, wijkteams, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, de jeugdgezondheidszorg
en zorgverzekeraars om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere
kans te bieden.
Het tweejaarlijkse congres ’Grootstedelijke Perinatale Gezondheid’ geeft inzicht in bestaande
praktijken en biedt handvatten om de omstandigheden verder te verbeteren. Onderwerpen
die in deze editie onder meer aan bod komen, zijn het doorbreken van de levenssituatie die
van generatie op generatie wordt doorgegeven en de specifieke problematiek bij vluchtelingen
en statushouders. Het congres geeft ook inzicht in hoe op verschillende plekken in Nederland
vorm wordt gegeven aan integrale perinatale gezondheidszorg en hoe je als hulpverlener deze
moeders kunt helpen de kracht die ze hebben op een
positieve manier in te zetten.
Ben je gedreven in het verder willen verbeteren van
de zorg aan kwetsbare jonge moeders en hun
kinderen rond zwangerschap en geboorte?
Praat mee op 19 september!

Hanneke de Graaf, Adja Waelput, Eric Steegers • afdeling Verloskunde & Gynaecologie, Erasmus MC
Piet-Hein Peeters • journalist gespecialiseerd in gezondheidszorg en het sociale domein
Anita Seinen • SCEM

Programma
Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters
09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Opening congres door Judith Bokhove, wethouder, Rotterdam

09.45 uur

Sociale verloskunde anno 2019 • Adja Waelput

10.30 uur

Blok I: Meest kwetsbaren
Doorbreken van de problematiek van generatie op generatie
• Peer van der Helm
Gedrags- en opvoedingsproblemen in de metropool • Marinus van IJzendoorn

11.00 uur

Pauze

10.05 uur

11.35 uur

Blok II: Uit de praktijk
Goede Start & Kans voor de Veenkoloniën • René van der Most & Martien Kroeze
Perinatale uitkomsten en kwetsbaarheid in kaart gebracht • Loes Bertens
Veilige Start Zeeland (samenwerking tussen het Maatschappelijk Werk
Walcheren en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis gericht op hoog risico/
kwetsbare zwangeren) • Stefanie Gabriëlse & Hanneke Meesen
Kansrijk van start in Heerlen • Jordy Clemens

12.45 uur

Praktische handvatten voor zorg aan kwetsbare moeders • Frederike Sinnema

13.05 uur

Lunch

14.05 uur
14.30 uur
14.55 uur

Blok III: Vluchtelingen en migranten
Een veilige en gezonde start? Gezondheid van en zorg voor kinderen, 		
vrouwen én mannen met een vluchtachtergrond • Simone Goosen
‘Die ene migrant’, dagelijkse gang van zaken geboortezorg aan asielzoekers
• Peggy van der Lans
De uitdagingen voor statushouders
• bijdrage van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

10-jarig bestaan Geboortecentrum Sophia • Femke Karels,
Menke Wijnmaalen, Helma Boonzaaijer, Krista Prinsen
en Hanneke de Graaf, expertiseteam Geboortecentrum
Sophia (Rotterdamse verloskundigen, gynaecoloog en
gezondheidswetenschapper)

10 jaar

16.05 uur

Blok IV: Vertrouwen
Het wringt tussen kwetsbaarheid en participatiemaatschappij. Welke rol kan
het programma Kansrijke Start hierin spelen? • Clemens Hosman

16.40 uur

Conclusies en handvatten door de dagvoorzitter

16.45 uur

Einde

Het inschrijfgeld bedraagt
Arts/verloskundige € 209
Verpleegkundige/verzorgende € 189
Anders € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst
wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.
Voorzitter en sprekers

Dr. L.C.M. Bertens • klinisch epidemioloog, Erasmus MC,
Rotterdam
J. Bokhove • wethouder Mobiliteit, jeugd, jeugdhulp en
taal, Rotterdam
J. Clemens • wethouder Onderwijs, jeugd, cultuur,
erfgoed en wonen, Heerlen
S. Gabriëlse • maatschappelijk werker, maatschappelijk werk Walcheren
Dr. S. Goosen • onderzoeker en beleidsmedewerker
gezondheid vluchtelingen, gepromoveerd op
onderzoek naar de gezondheid van vluchtelingen
G.H.P. van der Helm (PhD) • lector Residentiële
Jeugdzorg, hogeschool Leiden, adviseur bij
Schakenbosch, hoofd onderzoek bij Fier
Prof.dr. C.M.H. Hosman • emeritus hoogleraar
preventieve geestelijke gezondheidszorg,
Universiteit van Maastricht en Radboud Universiteit,
Nijmegen/wetenschappelijk adviseur jeugdbeleid,
volksgezondheidsbeleid en armoedebeleid van de
Gemeente Rotterdam
Prof.dr. M.H. van IJzendoorn • hoogleraar
gezinspedagogiek, Erasmus Universiteit, Rotterdam
M. Kroeze MBA Ing • partner, Impology, Den Hout
P.J.A. van der Lans • gynaecoloog, ZiekenhuisGroep
Twente, Almelo, lid landelijke en regionale werkgroep
‘Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters’, Opleider
PA-KV/MKV Physician Assistant Klinisch verloskunde,
Opleider AIGT
H. Meesen • maatschappelijk werker, maatschap-pelijk
werk Walcheren
Drs. R. van der Most • projectleider Jeugd, preventie &
public health, Zorg Innovatie Forum, Groningen
P.H. Peeters (dagvoorzitter) • journalist gespecialiseerd in gezondheidszorg en het sociale domein,
Nijmegen
F. Sinnema • projectsecretaris Moeders van Rotterdam,
Bureau Frontline, Rotterdam
Drs. A.J.M. Waelput • programmadirecteur HP4All,
Erasmus MC, Rotterdam

Doelgroep
Verloskundigen, gynaecologen,
kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden,
cliëntvertegenwoordigers,
(medisch) maatschappelijk werkers,
bestuurders en managers van
organisaties in de kraamzorg, de
JGZ en uit geboortezorgorganisaties,
beleidsmedewerkers van GGD en
gemeenten
Accreditatie
Aangevraagd bij KNOV, NVOG, NVK,
ABSG, Kwaliteitsregister V&V, VSR en
Kenniscentrum Kraamzorg. Bij voldoende
belangstelling uit andere disciplines
wordt aanvullende accreditatie
aangevraagd

Datum en locatie
Donderdag 19 september 2019
De Doelen
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
30828

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina in de Agenda op www.scem.nl. Hier vindt
u tevens de inschrijfvoorwaarden.

