Congres “De Zwangere Centraal”

De vrijblijvendheid voorbij - naar gezinsgerichte geboortezorg
Woensdag 27 maart 2013 van 09.00 tot 17.30 uur*
Locatie: ‘t Vechthuis te Utrecht

Programma
08.00 - 9.00 uur

Inschrijving, inloop met koffie/thee

09.00 - 9.25 uur
			

Cornel Kirpestein, verloskundige en voorzitter project “De Zwangere Centraal”, 		
introductie en presentatie casus.

09.25 - 9.30 uur

Jacobien Wagemaker, projectbegeleider, opening en dagvoorzitter.

09.30 - 10.00 uur
			
			

Raymond de Vries, socioloog, hoogleraar midwifery aan de Universiteit van 		
Maastricht; gezondheidsuitkomsten en het belang van samenwerking in de keten
voor de geboortezorg.

10.00 - 10.30 uur
			
			
			

Bea van de Bergh, psycholoog, hoogleraar ontwikkelingspsychologie Tilburg 		
University, de gevolgen van prenataal verworven kwetsbaarheid voor latere gedragsen gezondheidsproblemen en de rol van de professional in de keten van de 		
zorgverlening.

10.30 - 11.00 uur

Pauze en gelegenheid tot het bezoeken van de stands.

11.00 - 11.30 uur
			
			

Nikk Conneman, neonatoloog Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis en directeur
Sophia NIDCAP Training Centre, Rotterdam; individuele ontwikkelingsgerichte 		
gezinszorg en het belang van samenwerking tussen professionals.

11.30 - 12.00 uur
			

Anja Ton, projectleider Rivierenland in Balans GGD Rivierenland; Preventie, een 		
multidisciplinair project in de regio Rivierenland.

12.00 - 12.30 uur
			
			
			
12.30 - 13.45 uur

Prof. dr. Henriëtte van der Horst, huisarts, en hoofd afdeling huisartsen geneeskunde
& ouderenzorg. De spilfunctie van de huisarts vanaf de preconceptie tot en met het
levenseinde. Het belang van samenwerking tussen de verloskundige en de huisarts in
relatie tot de levensloop van de mens.
			
Lunch en gelegenheid tot het bezoeken van de stands.

13.45 - 14.45 uur

Workshop ronde 1.

14.45 - 15.45 uur

Workshop ronde 2.

15.45 - 16.45 uur

Workshop ronde 3.

16.45 - 17.30 uur

Napraten onder genot van een hapje en drankje.

*

Inloop en registratie vanaf 08.00 uur
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Workshops
1. Projectresultaten De Zwangere Centraal
Naar multidisciplinaire samenwerking in de regio Rivierenland.
2. Speed dating
Met professionals in de keten van geboortezorg.
3. Rondom de Zwangere
Een best-practice door Meno Tomatala- Nanarjaïn (verloskundige - Verloskundig Centrum Tiel).
4. Voorlichting en ondersteuning bij kwetsbaar ouderschap
Sylvia Nossent (psycholoog) en Edith Raap (psycholoog).
5. De CREF-Methode
Baukje van Leeuwen (therapeut in de integratieve psychotherapie, grondlegger van de CREF-Methode)
en Sasja Lemmen (orthopedagoge en CREF-Methode behandelaar).
6. POP-poli - Samenwerking tussen Psychiater, Gynaecoloog en Kinderarts
Tanja Roosen (gynaecoloog TweeSteden ziekenhuis Tilburg).
7. Individueel ontwikkelingsgerichte gezinszorg
Nikk Conneman (neonatoloog en directeur Sophia NIDCAP Training Centre, Rotterdam).
8. Kijk eens in de spiegel- wie durft?!
Astrid van het Bolscher, Myra van den Goor en Rob Stevens (partners Q3 consult).
9. Het Ouderschap
Rachel Verweij (voorzitter van het OuderSchap en eigenaar van “De hechte Band”).

*

Inloop en registratie vanaf 08.00 uur
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