Sociale Verloskunde
‘Kwetsbare moeders: een gezamenlijke verantwoordelijkheid’
Donderdag 23 september, Hal4 aan de Maas, Rotterdam
Programma
Dagvoorzitter:
Piet-Hein Peeters • journalist gespecialiseerd in gezondheidszorg en het sociale domein
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.25 uur

Welkom door de dagvoorzitter

09.30 uur

De werkelijkheid: interview met moeder
• Sabrina Chebli

09.40 uur

Uitreiking boek ‘Sociale verloskunde’ door Prof.dr. Eric Steegers aan wethouder
Judith Bokhove

09.45 uur

Op weg naar sociale verloskunde: wat hebben we te doen?
• Prof.dr. Arie Franx, hoogleraar Verloskunde en gynaecologie, Erasmus MC,
Rotterdam

10.30 uur

Kwetsbare kinderen worden vaak kwetsbare ouders
• Michelle van Tongerloo, huisarts, Huisartspraktijk IJsselmond, straatarts,
Pauluskerk, journalist Stichting De Correspondent

11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Opvoedvaardigheden bij kwetsbare moeders: vroege signalen voor zorgen over
veiligheid en hechting
Kwetsbaarheid wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven.
Opvoedvaardigheden en hechting spelen een belangrijke rol in deze
intergenerationele overdracht. Het zo vroeg mogelijk ontdekken van zorgelijke
signalen geeft de mogelijkheid patronen te doorbreken. In deze bijdrage wordt aan
de hand van videofragmenten en voorbeelden van moeder-baby interacties in de
eerste weken na de geboorte antwoord gegeven op de volgende vragen: wat zijn de
zorgelijke signalen en waarom? En hoe kunnen we deze kennis gebruiken om
kwetsbare moeders beter te ondersteunen?
• Dr. Rianne Kok, onderzoeker en universitair hoofddocent Ortho- en
Gezinspedagogiek, Erasmus Universiteit, Rotterdam

12.00 uur

Goede praktijken: Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?
Op een laagdrempelige, eenvoudige en tijdbesparende manier werken JGZ,
verloskundigen en kraamzorg samen rond zwangeren en gezinnen in kwetsbare
situaties, waardoor zij deze zwangeren eerder signaleren en beter kunnen
begeleiden. U hoort hoe deze samenwerking is vormgegeven, waar men trots op is
en waar de zorgen zijn. Ook krijgt u tips hoe hier morgen al zelf mee aan de slag te
gaan!
• Shorea ter Haar, teamcoach, De Kraamvogel
• Maud Huppes, jeugd- en voorzorgverpleegkundige, Icare JGZ
• Nelleke Gosker, verloskundige, Het Verloskundig Centrum, Meppel en de Wolden

12.30 uur

Reflectie met sprekers en deelnemers

12.45 uur

Lunchpauze

13.45 uur

De factor stress; relatie zwangerschap, stress en depressie
Relatie zwangerschap, stress en depressie
• Dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam

14.15 uur

Borderline en moederschap: een zorgelijke combinatie voor moeder, kind en
hulpverlener
Kinderen van ouders met een borderline persoonlijkheidsstoornis lopen een groter
risico ook zelf psychische problemen te ontwikkelen. Moeders met borderline
hebben wel behoefte aan ondersteuning, maar het gaat vaak mis in de
samenwerking. Deze bijdrage gaat in op de achtergronden van deze problemen in de
communicatie en geeft handvatten voor verbetering van die samenwerking
• Dr. Thom van den Heuvel, psycholoog, psychotherapeut en praktijkopleider
Psychotherapie, Radboudumc, Nijmegen

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Sociale verloskunde: van oude naar nieuwe patronen
Voor het goed samenwerken tussen verschillende domeinen moet je bestaande
patronen doorbreken. U krijgt inzicht in hoe patronen ontstaan, waarom we er zo
aan hechten en hoe u tot nieuwe patronen kunt komen
• Hans Groeneboer, auteur, contextueel therapeut, personal coach, trainer en
bedrijfsadviseur

16.15 uur

Afsluiting

