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To: Timothy Devlin <tdevlin@bournemouth.ac.uk>

Hello Tim,
I was going over the website working on the information apps and the audio tour.
I found that there are newsletters not published on the website.
This the thirth official one from - February PATH-NL 2021.
Can you publish him?
Thank you.
Jacobien

PATH
Nieuwsbrief 3 - 02/2021

Beste lezer,
De kans is groot dat je weet dat we binnen het PATH-project twee informatie apps, de
ZwApp+ en NeoZorg ontwikkelen. Dit zijn informatie apps voor de zwangere en haar partner
(ZwApp+) en voor ouders waarvan hun baby op de afdeling Neonatologie wordt opgenomen
(NeoZorg).
Nu is het zover. Deze week wordt de ZwApp+ in gebruik genomen. En na de Krokusvakantie
gaan we de NeoZorg app op de afdeling Neonatologie gebruiken.
In deze nieuwsbrief vind je meer informatie voor jou als professional die samenwerkt met
zwangeren, hun partner en jonge ouders die de apps gaan gebruiken.
Het is dan goed te weten:
•

Welke informatie in de app staat.

•

Hoe de app te gebruiken is.

De apps zijn gratis en te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

ZwApp+ en NeoZorg app uitgelegd
Samen met Synappz Digital Health hebben we 9
maanden hard gewerkt aan de ZwApp+ en NeoZorg app.
Het zijn de eerste 2 informatie apps in de geboortezorg en
neonatologie die het levenslicht zien binnen het PATHproject en het VSV Rotterdam-Zuid. De medische
informatie in de apps is samengesteld en gecontroleerd
door de verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen
en de multidisciplinaire teams van de organisaties die
samenwerken binnen het VSV Rotterdam-Zuid.
De ZwApp+ is ontwikkeld voor zwangere vrouwen en hun
partners. NeoZorg is ontwikkeld voor jonge ouders van
wie de baby na de geboorte op de Neonatologie afdeling
is opgenomen. Beide apps geven zwangeren, hun partner
en jonge ouders deskundige informatie en adviezen op
het juiste moment in de zwangerschap of na de geboorte.
Passend bij hun individuele situatie. Zo kunnen zij zich
inlezen, voorbereiden en de regie houden over de
ondersteuning en zorg die zij of hun baby nodig hebben.
Beide apps dragen bij aan het 'voorbereid en goed
doordacht ouderschap' wat PATH voorstaat.

De ZwApp+ in gebruik
ZwApp+ biedt betrouwbare informatie over zwangerschap
en kraamtijd aan de zwangere en haar partner. Zij
ontvangen berichten met belangrijke informatie op het
juiste moment in de zwangerschap.
Daarnaast kan de zwangere een digitaal dagboek
bijhouden over hoe zij zich voelt, haar bloeddruk, haar
gewicht en ook notities en foto’s toevoegen. Dit dagboek
kan de zwangere ook gebruiken bij het gesprek met de
verloskundige of gynaecoloog.
Zwangeren en hun partner worden uitgenodigd om de
ZwApp+ te downloaden in de appstore (IOS en Android).
Verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en de
ziekenhuizen van de VSV Rotterdam-Zuid hebben een
informatiepakket voor gebruik en promotie van de app
ontvangen. En er is een instructie over gebruik van de app
beschikbaar.
Zie voor meer informatie:
·

De lanceringsfilm

·

Instructie film over de werking van de app

De NeoZorg app in gebruik
Het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis gaan op
hun Neonatologie afdeling met de NeoZorg app werken.
Als ouders dat willen, worden ze uitgenodigd om de
NeoZorg app te gebruiken tijdens de opname van hun
baby.
Ook deze app biedt deskundige, betrouwbare en
praktische informatie. Afkomstig van de eigen
kinderartsen, verpleegkundigen en het multidisciplinaire
team. Bovendien zorgt de app ervoor dat ouders via
berichten en foto’s in contact blijven met hun baby als ze
even niet in het ziekenhuis aanwezig zijn.
Met de NeoZorg app hebben we een goed hulpmiddel
voor moeders en vaders op de Neonatologie afdeling. De
berichten, foto's en informatie over alles wat zij
tegenkomen op de afdeling met hun baby ondersteunen
hen optimaal.
De neonatologie verpleegkundigen hebben een training
doorlopen om te werken met NeoZorg via een I-Pad.
Meer informatie over het in gebruik nemen van de app
volgt bij lancering in de volgende nieuwsbrief.

Implementatie
Nu ZwApp+ en NeoZorg ontwikkeld zijn is het belangrijk
dat deze bekendheid krijgen en ook in gebruik worden
genomen door (aanstaande) ouders.
De betrokken verloskundige praktijken, kraamzorg
organisaties en ziekenhuis afdelingen ontvangen een
pakket met informatie over de apps en materialen om de
apps onder de aandacht te brengen. Zij zijn, of worden
hierover geïnformeerd.

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 ebbinks@maasstadziekenhuis.nl.
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.

