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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. Het is
alweer bijna zomer en we hebben weer interessante informatie.
·

Lancering van de Loss App – bij Verloren Verwachting

·

Mini-symposia PATH Internationaal op 28 juni 2022 in het PATH HUIS Rotterdam

·

Een 3-tal nieuwe cursussen voor werkgevers/leidinggevenden en professionals
Vanaf eind augustus 2022…

·

Lancering KinderWens App en Nazorg App

·

Opening tentoonstelling ‘Reis van Voorbereid Ouderschap’ in het PATH-HUIS

Lancering Loss-App
Om KinderWensparen, aanstaande en jonge ouders
goed voor te bereiden op het ouderschap worden
door professionals van VSV Rotterdam Zuid
informatie apps ontwikkeld. Deze apps voorzien in
betrouwbare informatie, tips en mogelijkheden om
ontwikkelingen bij te houden. Vorig jaar werden de
ZwApp+ en NeoZorg gelanceerd. Op 28 juni zal de
Loss-App worden gelanceerd. Deze app is samen met
Steunpunt NOVA en Synappz Digital Health
ontwikkeld.
Helaas gaat de zwangerschap of geboorte van een
baby niet altijd goed. Ook dan willen wij ouders
ondersteunen met informatie, bij verwerking van het
verlies en bij het vinden van lotgenotencontact. Vind
alvast de eerste informatie op de website.

Gratis Mini-symposia PATH 28 juni 2022
VOORBEREID OUDERSCHAP het nieuwe
NORMAAL voor Mentale balans
Graag nodigt het PATH-team jullie uit voor een speciaal op locatie georganiseerd Mini-symposium in
het PATH-HUIS; Groene Tuin 293 Rotterdam (gele ingang Princenhage 2).
Partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland delen hun informatie, tools en producten in
een Meet & Greet, Lezingen en de Tentoonstelling ‘Pad van Voorbereid Ouderschap’.
Omdat de locatie een beperkte capaciteit heeft, en partners nu naar Nederland komen, organiseren
we het mini-symposium zowel in de middag als ook in de avond. Zelfde programma.
Vind meer informatie op de website path-perinatal.eu
Direct inschrijven dat kan door 1 van de linken te volgen:
Inschrijven Middagprogramma van 13-17.00 uur
Inschrijven Avondprogramma van 18-22.00 uur

Cursussen gratis te volgen in PATH 2022
NIEUW 1
Cursus voor werkgevers en leidinggevenden
De combinatie zwangerschap, gezin en werk is een ware uitdaging. Om terugkeer naar werk en de
combinatie werk en gezin goed te laten verlopen is overleg met je leidinggevende belangrijk. Voor
werkgevers/leidinggevenden hebben we een gratis e-learning ontwikkeld. De cursus helpt hen om
de (aanstaande) ouders te ondersteunen, werk en privé te kunnen combineren en de terugkeer
naar werk zo goed mogelijk te laten verlopen.
Voor meer informatie over de cursus voor werkgevers/leidinggevenden mail naar
pathwerkgevers@gmail.com

NIEUW 2 Family Centered Care:
Voorbereid Ouderschap op de
Neonatologie met de Family Integrated
Care-interventie.
De cursus bestaat uit literatuurstudie,
6 modules en 2 dagen praktijktraining met
kangoeroe- en ontwikkelingsgerichte zorg
interventie.
Professionals leren hoe ze ouders naar
zelfstandigheid coachen in een living lab en
met behulp van het Werkboek voor ouders.
Cursus is geaccrediteerd voor 36 punten
voor het KR V&VN.

NIEUW 3

Family Centered Care:

‘Pad van Voorbereid Ouderschap’.

De cursus bestaat uit een literatuurstudie, 3 modules en een halve dag praktijktraining.
Professionals leren hoe kinderwensparen en (aanstaande) ouders ondersteund worden
door tijdige, betrouwbare en toegankelijke informatie.
In de praktijktraining wordt in een Living Lab gewerkt aan een praktijkaudit en een
verbeterplan geformuleerd voor de praktijk om vraaggestuurde zorg vanuit het Samen
Beslissen daadwerkelijk vorm te geven.
Accreditatie voor de cursus is voor 22 punten aangevraagd bij het KR V&V, en voor
kinderartsen, gynaecologen, jeugdartsen, verloskundigen, huisartsen en
kraamverzorgenden.

Voor meer informatie kun je terecht op: path-perinatal.eu/nl
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
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