
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 

 

 

7e Symposium Geboortezorg  

 

Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland  

                 ‘Een netwerk in beweging’  

 

vrijdag 1 november 2019 

10.00 – 15.45 uur 
Best Western Plus Hotel - Groningen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zorgadvies Groningen organiseert  in samenwerking met AVAG, Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland 
(ZeGNN), JGZ/GGD Groningen, Proscoop en ROS Friesland  het symposium ‘Geboortezorg’. 
De organisatie heeft een breed programma samengesteld, waarin diverse thema’s rondom de geboortezorg van 
verschillende kanten belicht worden. Een actueel thema zoals de regionale toegankelijkheid van geboortezorg komt aan 
bod. Uiteraard wordt u ook geïnformeerd over de stand van zaken van de verschillende activiteiten die binnen het 
Consortium plaatsvinden. 
 
Er worden zes workshops aangeboden, waarin dieper wordt ingegaan op diverse thema’s. U kunt deelnemen aan twee 
workshops. U mag drie voorkeuren aangeven bij uw aanmelding via de website.  
Wij verwelkomen u graag op vrijdag 1 november 2019 in het Best Western Plus Hotel (vh Hampshire) te Groningen.  

 
 

Doelgroep Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, huisartsen, kinderartsen, JGZ verpleegkundigen, JGZ artsen, 

3e/4e jaars studenten AVAG 

 

Organisatie Elann in opdracht van Zorgadvies Groningen, ROS Friesland, Proscoop, Consortium ZeGNN en de AVAG 

 

Datum/Tijd  Vrijdag 1 november 2019 van  10.00 – 15.45 uur  

(Inloop met thee/koffie vanaf  9.30 uur) 

 

Locatie Best Western Plus Hotel Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen 

 

Kosten € 100,00  (studenten betalen de helft, is € 50,00) 

tot 18 oktober 2019 geldt een vroegboekkorting en betaalt u € 85,00  

Aanmelden kan tot 27 oktober 2019 

 

Accreditatie 4 uur wordt aangevraagd bij KNOV, V&VN, NVK en ABC (cluster 1)  

 

Aanmelding  Klik hier    

 Aanmelden kan tot uiterlijk 27 oktober 2019 

 

Inlichtingen Zorgadvies Groningen, Roelinda Bos r.bos@zorgadviesgroningen.nl  

 Elann, Gerard Tros g.tros@elann.nl  

 

INFORMATIE 

INLEIDING 

https://www.elann-nascholingen.nl/cursus/928/symposium-geboortezorg
mailto:r.bos@zorgadviesgroningen.nl
mailto:g.tros@elann.nl


    
 

 

 

PROGRAMMA 

 
 

 

09.30 uur Ontvangst met koffie/thee 

10.00 uur Opening  

door dagvoorzitter Linda Quadvlieg, verloskundige bij Stadspraktijk Verloskundigen Groningen 

10.15 uur Negatieve omstandigheden voor het (ongeboren) kind: wat kan ik daarmee?  

Nynke Kuindersma, kinderarts, fellow sociale pediatrie, UMCG en OCRN kinder- en jeugd GGZ  

Tijdens de lezing zal ingegaan worden op de zogenaamde ACEs. De ACE studie, van Vincent Felitti & Robert 

Anda (VS), is een belangrijke studie naar de lange termijn gevolgen van kindermishandeling. In de ACE-studie 

wordt gekeken wat de correlatie is tussen negatieve ervaringen in de jeugd en gezondheidsrisico's op lange 

termijn. Vaak zijn er al risicofactoren voor de geboorte aanwezig. In de praktijk kunnen deze risicofactoren 

lastige thema’s zijn om onder ogen te zien voor zowel de (aanstaande) ouders als de hulpverlener. Laat staan 

om het gesprek erover aan te gaan. Wat kun je zelf doen in de signalering, in gesprek met ouders en 

wanneer moet je denken aan een melding bij Veilig Thuis? 

11.00 uur  Pauze 

11.15 uur Organisatie van zorg in de regio, het belang van de context 

Sjaak Wijma, voorzitter Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland en voormalig zorgprofessional in het 

Noorden 

Tijdens deze voordracht zal uitgelegd worden wat de rol van het Zorginstituut Nederland is en wordt 

ingegaan op de spanning tussen de landelijke eisen en de regionale toegankelijkheid van de geboortezorg. 

De deelnemers worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de mogelijkheden in de regio. Wat kan men 

zelf doen en waarbij is ondersteuning nodig. 

 

12.00 uur Terugblik op 2019 en vooruitblik op de toekomst van het Consortium 

 Jan Jaap Erwich, hoogleraar Obstetrie UMCG en voorzitter van de stuurgroep van het Consortium 

Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN)  

  

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Workshopronde 1 

14.30 uur Wisselmoment 

14.40 uur Workshopronde 2 

15.40 uur Afsluiting (tot 16.30 uur) in foyer met drankje 



 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS 
Workshop 1 Voeding en gezond gewicht voor, tijdens en na de zwangerschap bij moeder en kind 

Eline van der Beek, bijzonder hoogleraar Nutritional Programming en Eva Corpeleijn, Universitair 
Hoofddocent Leefstijl Epidemiologie, Unithoofd ‘Lifestyle Medicine in Obesity and Diabetes’ UMCG 
De sprekers richten zich in deze workshop op de rol van voeding en een gezond gewicht bij 
zwangerschapscomplicaties en groei van het kind. Ze bespreken de rol van voeding en gewichtstoename 
tijdens zwangerschap. Wat betekent dit voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes? En hoe heeft het 
gevolgen voor zwangerschapsuitkomsten/complicaties, en voor de gezondheid van het kind op latere 
leeftijd? Ook na de geboorte zijn voeding en gewicht van belang. Wat weten we bijvoorbeeld over de rol van 
voeding en bewegen bij de ontwikkeling van overgewicht op jonge leeftijd? En wat en wie zijn er nodig om 
tot gedragsveranderingen te komen? 
 

Workshop 2 De meldcode: zijn er do's en don’ts? 
Nynke Kuindersma. kinderarts, fellow sociale pediatrie, UMCG en OCRN kinder- en jeugd GGZ 
In de workshop zal nader ingegaan worden op de ACEs. Verder komt het stappenplan van de Meldcode Huiselijk 
geweld en kindermishandeling aan bod. We gaan met elkaar in gesprek waar je eventueel in de dagelijkse praktijk 
tegenaan loopt 

 
Workshop 3 Aansluiten op de leefwereld van kwetsbare zwangeren (Samen Stoppen, Samen Sterk!)  

Lilian Peters, onderzoeker Huisartsgeneeskunde UMCG Midwifery Science, Stella Weiland, promovendus 
Huisartsgeneeskunde UMCG, Midwifery Science en 3 ervaringsdeskundigen Linda Drent, Riane Kuzee, Selima Renes) in 
Armoede en Sociale uitsluiting. 
In het ZonMW project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk!’ zullen de komende vier jaar verschillende zorgverleners van 
VSVs uit Groningen, Friesland en Drenthe samenwerken met als doel om het aantal zwangeren en pas bevallen 
moeders die roken te verminderen. De focus in het project ligt op vrouwen met een lage sociaaleconomische status, 
omdat in deze groep 22% dagelijks rookt tijdens hun zwangerschap. Naast betrokkenheid van verloskundigen, 
gynaecologen, huisartsen, verslavingsartsen en verpleegkundigen hebben ervaringsdeskundigen van “Sterk uit 
Armoede en Sociale Uitsluiting” een belangrijke rol in het onderzoek om de stem en perspectieven van vrouwen te 
vertegenwoordigen. Tijdens deze interactieve workshop zullen de ervaringsdeskundigen “Sterk uit Armoede en Sociale 
Uitsluiting” vertellen over hun leef- en beleefwereld en de invloed hiervan op hun coping mechanismen en levensstijl. 
Vervolgens gaan de ervaringsdeskundigen en de deelnemers tijdens de workshop met elkaar in gesprek om meer 
inzicht in de leefwereld van kwetsbare zwangeren te verkrijgen. 
 

Workshop 4 Kwetsbare zwangeren: help, wat kan en wil ik daarmee? 
Catja Warmelink en Relinde van der Stouwe (Midwifery Science Noord-Nederland en Verloskunde Academie 
Amsterdam-Groningen) 
‘Zorg voor kwetsbare zwangeren’, daar valt nog wel wat aan te verbeteren. Dat weten we allemaal. Maar hoe doe je 
dat dan? Allerlei projecten ook in Noord-Nederland houden zich ermee bezig. Iedereen heeft er wel een idee of mening 
over. Maar wat zijn nou eigenlijk de moeilijkheden waar jij tegenaan loopt in je dagelijkse werk? Maar ook, welke 
mogelijkheden en ideeën heb jij al bedacht om deze groep wél op een gepaste wijze te ondersteunen? Want winst valt 
er te halen in de zorg voor deze doelgroep! Tijdens deze workshop zullen we daarom ónze kennis uit interviews 
combineren met jóuw ervaring en vragen. Op deze manier kan ook jij nog beter beslagen ten ijs te komen in jouw zorg 
voor die zogeheten ‘kwetsbare zwangere’.  

 
Workshop 5 Omgaan met baringsangst 

Yvonne Hofman-Kroese, GZ-psycholoog en lid Groninger Psychologen Coöperatie  
Veel vrouwen zien op tegen de bevalling, bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen spreekt men zelfs van baringsangst.  Als 
verloskundige kun je deze cliënten doorverwijzen naar een psycholoog. Maar wat kun je als verloskundige zelf doen om 
angstige, zwangere vrouwen te begeleiden? Tijdens deze workshop wordt een beschrijving van baringsangst gegeven. 
We bespreken het belang van het herkennen van ernstige angst en het geven van goede voorlichting. Vervolgens 
worden aan de hand van praktijkvoorbeelden praktische handvatten voor begeleiding in de verloskundige praktijk 
aangereikt.  

      Workshop 6 Ervaring met concentratie van geboortezorg 
Ingrid van der Veen, gynaecoloog, en Esther Vastenavond, manager Bedrijfsvoering Vrouw Kind Urologie bij Treant 
Zorggroep, locatie Emmen. 

 De sprekers nemen de deelnemers mee in de geleerde lessen van concentratie van geboortezorg, zij delen hun 
ervaringen en bespreken de gevolgen voor de regio. Daarnaast zullen ze in gesprek gaan met de deelnemers over de 
regionale knelpunten en de te nemen stappen naar mogelijke oplossingen. 

 
 

 

 

 


