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Beste lezer,
Het Maasstad Ziekenhuis werkt in het Europese project PATH (PerinAtal menTal Health) aan
informatie en producten om emotionele gezondheid in de perinatologie te bevorderen. We
nemen je graag mee in de meest actuele PATH onderwerpen:
'De roze wolk', een voor-oordeel;
Voorbereid ouderschap in de kijker;
Bestel het gratis MattieClick werkboek;
Informatieve app's met deskundige informatie;
De eerste groep cursisten heeft de cursus 'Family Centered Care' succesvol
afgerond, hoera!

'De roze wolk', een voor-oordeel
Het doel van PATH is (aanstaande) ouders ondersteunen
om mentaal gezond te blijven in hun reis naar het
ouderschap. Hoe we dat doen? Doordat we met goede
informatie, de illusie van 'de roze wolk' doorprikken. Het
beeld dat alles fluffy en leuk is tijdens de zwangerschap,
rond de geboorte en in het jonge ouderschap maken we
realistischer en bespreekbaar.
We laten zien dat die wolk niet helemaal roze is, maar dat
het een ervaringsrijke kleurige wolk is. Dit doen we door
informatie, app's, tools, training en materialen te
ontwikkelen. En verbinden deze met ontwikkelingen in de
maatschappij, de zorg en centra voor Jeugd en Gezin. We
ontwikkelen een spoorboekje voor drie doelgroepen:
(aanstaande) ouders, professionals en werkgevers.

Voorbereid ouderschap in de kijker
Vanaf juni starten we in de media met regelmatig aandacht
te vragen voor een onderwerp wat de mentale gezondheid
van toekomstige en jonge ouders vergroot.
Dit begint eind juni met de première van de documentaire
https://maasstad-ziekenhuis.email-provider.nl/web/8twbm56uhe/dekncvovkw
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'Zij wist toch waar ze aan begon'. Deze lanceren we op de
nieuwe internationale website van PATH. En we vragen in
dezelfde periode aandacht voor de mentale gezondheid
van ouders na een premature bevalling door de podcast
'Prematuur'. We houden je op de hoogte hierover.

Bestel het gratis MattieClick werkboek
Begin 2021 heeft MattieClick een nieuw werkboek uitgebracht. De werkboeken zijn ontwikkeld voor
professionals en ouders. Makkelijk mee te nemen en weg te geven aan ouders die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Ben jij ook benieuwd? Meld je dan nu aan voor een gratis workshop of bestel ze
via onze website, www.mattieclick.nl.
Of kom naar ons MattieCafé. Hier kan jij in één uurtje al jouw vragen over MattieClick, jouw sociale
netwerk en andere mogelijkheden stellen.
Voor meer updates en informatie volg ons op social media: @MattieClick2020

Informatieve app's met deskundige informatie
Voorbereid ouderschap betekent goede, deskundige en betrouwbare informatie ontvangen op het juiste
moment.

https://maasstad-ziekenhuis.email-provider.nl/web/8twbm56uhe/dekncvovkw
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(Toekomstige) ouders doorlopen verschillende fases. PATH ontwikkelt app's met deskundige en
betrouwbare informatie toegespitst op elke fase van het (toekomstig) ouderschap.
Twee app's zijn begin 2021 in Rotterdam-Zuid in gebruik genomen:
De ZwApp+ is ontwikkeld voor zwangeren en hun eventuele partner. Er is een instructievideo over het
gebruik van de ZwApp+.
De NeoZorg app is ontwikkeld voor ouders waarvan de baby opgenomen ligt op de afdeling
Neonatologie. Ook voor deze app is een instructievideo beschikbaar.
De Voorzorg app met informatie voor in de preconceptie fase en de Nazorg app voor de fase na de
bevalling worden samengesteld. En de Loss app wordt ontwikkeld, voor ouders die te maken krijgen
met een miskraam of perinatologische sterfte.
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de vertaling van deze apps in andere talen. Zo zal de NeoZorg
app beschikbaar worden in het Engels.

Geslaagd voor 'Family Centered Care'
In mei behaalden 15 obstetrie, neonatologie, kinderverpleegkundigen, een verloskundige en een
kraamverzorgende als eerste het certificaat voor de cursus 'Family Centered Care' in geboortezorg en
neonatologie. Gefeliciteerd!
Vanwege Covid-19 werden de praktijklessen al gauw omgezet naar e-learning en on-line onderwijs.
Toch hebben de cursisten de belangrijke kennis en vaardigheden over voorbereid ouderschap, als
https://maasstad-ziekenhuis.email-provider.nl/web/8twbm56uhe/dekncvovkw
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voorwaarde van vraaggestuurde zorg, goed opgedaan. Nu hebben zij de kennis in handen om ouders
te ondersteunen bij het behouden van hun mentale balans tijdens hun reis in het ouderschap.
Wil jij in jouw organisatie ook aan de slag met Family Centered Care en daarmee inhoud geven aan
voorbereid Ouderschap? Neem contact op met Jacobien Wagemaker van PATH voor informatie over
deze goed gewaardeerde cursus.

Voor meer informatie kun je terecht op: www.maasstadziekenhuis.nl/path
Of kun je mailen naar: WagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl
Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen?
Meld je dan af door een mail te sturen naar: WagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl
Het PATH-Programma is medegefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) om projecten te
ondersteunen voor de periode van 2014
tot 2022

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u redactie@maasstadziekenhuis.nl toe aan uw adresboek.

https://maasstad-ziekenhuis.email-provider.nl/web/8twbm56uhe/dekncvovkw
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