Opzet en werkwijze werkgroepen expertmeeting 28 maart

Levensloop-preventie
Basis: Preconceptie standaard KNOV en NHG
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Opzet Workshops
De vijf workshops hebben ieder betrekking op één van de benoemde subthema’s van het project Zwangere centraal. Er
is natuurlijk enige overlap tussen de 5 thema’s. Niettemin zijn er bij elk thema bepaalde specifieke aandachtspunten aan
de orde die we tijdens de workshops uitgewerkt zouden willen zien. Van elk thema is gepoogd de kern van het
probleem te benoemen in bovenstaand overzicht. Bij dat specifieke probleem dient de aanpak bepaald te worden. De
kern daarvan is eveneens in bovenstaand schema benoemd. Voor elk subthema wordt een casus gepresenteerd die als
kapstok voor de discussie kan dienen.
De opdracht voor de deelnemers van de workshops bestaat uit de beantwoording van de volgende vragen:
1. Herkent men het thema als een aandachtsgebied dat om een bijzondere aanpak vraagt? Welke visie ligt daaraan ten
grondslag? Is een gemeenschappelijke visie te destilleren uit de discussie?
2. Herkent men de kern van het thema / probleem?
3. Herkent men de suggestie m.b.t. de kern van de noodzakelijke aanpak?
4. Hoe daar handen en voeten aan te geven? Welke elementen zijn van belang bij de uitwerking van die aanpak
5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in de ‘postpartum fase’ de aandacht voor resp. aanpak van het probleem geborgd
wordt?

Deel 1 van de workshop heeft vooral betrekking op de vragen 1, 2 en 3, deel 2 van de workshop op de vragen
4 en 5. Opbrengst: concrete suggesties mbt inrichten netwerk en regie voor elk thema
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