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Hello Tim,
I was going over the website working on the informa�on apps and the audio tour.
I found that there are newsle�ers not published on the website.
 
Here the first publica�on of news  in pdf a�ached  -  December PATH-NL 2019
 
And below is the first official introduc�on newsle�er of  PATH-NL This is November PATH-NL 2020.
Can you put this one online as well?
Thank you.
Jacobien
 
Van: Janssen, D.J.P. (Dominique) <JanssenD@maasstadziekenhuis.nl>  
Verzonden: woensdag 18 november 2020 14:47 
Aan: Wagemaker, J.D.M. (Jacobien) <WagemakerJ@maasstadziekenhuis.nl> 
Onderwerp: Introduc�enieuwsbrief
 
 
 

 
Bekijk de webversie

 

PATH
Introductie

 

 

Beste lezer, 
  
Het Maasstad Ziekenhuis is de Nederlandse partner in het Europese project PerinAtal menTal
Health (PATH). In PATH werken we van 2019 t/m 2022 samen met 12 partners uit Engeland,
Frankrijk en België om de emotionele en sociale gezondheid te bevorderen in de
perinatologie. Ons doel is het destigmatiseren van de Roze Wolk van zwangerschap,
geboorte en jong ouderschap en het normaliseren van Voorbereid Ouderschap. Om dit te
bereiken, doen we behoefteonderzoek, werken we aan cross boarder kennisdeling en
ontwikkelen we een online en offline informatie- en trainingsprogramma voor onze
doelgroepen; kinderwensparen en (aanstaande)ouders, professionals in de geboortezorg en
werkgevers. 
  
Via deze nieuwsbrief houden we je regelmatig op de hoogte van de activiteiten en
ontwikkelingen binnen PATH.
 

 

Even voorstellen: het Nederlandse
projectteam
 
·         Fabienne Naber 

Deelprojectleider van het Onderzoek Wat Ouders
Willen, campagne en ondersteuning werkgevers

·         Angelique van Dam 
Deelprojectleider en ontwikkelaar van de MattieClick
app

·         Anouk Kaiser 
Directeur Stichting Zelfbewustzwanger, cliënt expert
en ontwikkelaar online E-learning voor (aanstaande)
ouders

·         Dominique Janssen/ Sacha Ebbink 
Communicatieadviseur project en campagne

·         Linda Roelfzema 
Financial controller project

·         Jacobien Wagemaker 
Projectleider PATH en deelprojectleider ontwikkelen
online HUB en apps, trainingen Voorbereid
Ouderschap en Family Centered Care

 
 

“Zij wist toch waar ze aan begon...”

Uitgangspunt bij de meeste zwangerschappen is
blijdschap en mensen verheugen zich vaak op het nieuwe
leven dat gaat komen. Maar niet altijd loopt het zoals
gewenst. Een van de problemen die met enige regelmaat
voorkomt, is een postnatale depressie. Dit kan vooral bij
jonge moeders maar ook bij vaders optreden. Als dit je
overkomt, ervaar je gevoelens die niet overeenkomen met
wat ‘zou moeten’ volgens eigen verwachtingen. Erover
praten zou kunnen helpen maar dat gebeurt vaak niet
omdat er ook vanuit de maatschappij verwachtingen lijken
te zijn over hoe iemand zich moet voelen. Er is een stigma
op depressieve gevoelens in deze periode. 
PATH wil bijdragen aan het verspreiden van kennis over
deze gevoelens via de documentaire 'Ze wist toch waar ze
aan begon...?!' en daarmee helpen het stigma weg te
nemen. 
  
In deze documentaire vertellen een aantal vrouwen hoe
ze deze problematiek hebben ervaren, hoe er vanuit de
omgeving op werd gereageerd en wat deze reacties voor
effect hadden op het ouderschap. Ook zullen een aantal
sprekers o.a. de projectleider, de documentairemaker, een
wetenschapper en ervaringsdeskundige het thema
behandelen. 
  
Geïnteresseerd in dit onderwerp en nieuwsgierig naar de
documentaire? Klik hier om je aan te melden en
ontvang een link om de documentaire en interviews met
de sprekers te kunnen bekijken. 

 

MattieClick helpt moeders bij
overzicht van relatienetwerk

MattieClick is een hulpmiddel voor jonge en aanstaande
moeders om hun sociale relatienetwerk in beeld te
brengen. Veel van deze moeders weten vaak niet op wie
ze kunnen rekenen. Die vraag leggen ze daarom soms
zelfs bij jou als professional neer. Ondanks dat je hen wilt
helpen, hoort dit eigenlijk niet bij jouw werkzaamheden.
Door deze moeders de MattieClick aan te bieden, kunnen
zij in 5 stappen een duidelijk overzicht van hun eigen
relatienetwerk maken waaruit ze de steun kunnen halen
die ze bij jou vragen! Vanaf 9 oktober wordt er gratis een
online MattieClick training aangeboden voor deze
moeders.  
  
Kijk voor meer informatie op https://mattieclick.nl/voor-
professionals/ of op hun Facebook en Instagram
@MattieClick2020 
  
https://www.facebook.com/MattieClick2020 
https://www.instagram.com/mattieclick2020/

 

ZwApp+ & Neozorg

Samen met Synappz Digital Health en professionals uit de
zorg hebben we 9 maanden hard gewerkt aan de
lancering van de apps ZwApp+ en NeoZorg. Het zijn de
eerste 2 medische informatie apps in de geboortezorg en
neonatologie die het levenslicht zien binnen het PATH-
project en het Verloskundig SamenwerkingsVerband
Rotterdam-Zuid. 
  
De ZwApp+ en NeoZorg zijn ontwikkeld voor zwangere
vrouwen, partners en jonge ouders van wie de baby na de
geboorte op de Neonatologie afdeling wordt opgenomen.
De apps geven de zwangere en partner en jonge ouders
deskundige informatie en adviezen op het juiste moment
in de zwangerschap of na de geboorte en passend bij de
individuele situatie. Zo kunnen zij zich voorbereiden en de
regie houden over de ondersteuning en zorg die zij nodig
hebben. 
  
Op korte termijn lanceren we beide apps en zullen er
filmpjes beschikbaar zijn die de werking en de eerste
ervaringen met de apps zullen tonen. Nieuwsgierig naar
ZwApp+ en Neozorg? Registreer je hier en ontvang na de
lancering de link naar de filmpjes. 

 

Extra steun voor zwangere vrouwen
in 10 verschillende talen

Het BRAINS-stappenplan helpt zwangere vrouwen bij het
maken van keuzes en nemen van beslissingen in de
zwangerschap en bij de bevalling. Je kunt hierbij denken
aan keuzes met betrekking tot het bevalplan, medische
interventies, prenatale screeningen enz. Om met een
goed gevoel op je zwangerschap en bevalling terug te
kijken, is het immers belangrijk om zelf de regie te
behouden. In een vlogcampagne van Stichting
Zelfbewustzwanger en ZonMw vertellen vrouwen in 10
verschillende talen hoe je keuzes kunt maken met de
BRAINS-keuzehulp. Tijdens de Coronacrisis, waarin het
soms een extra uitdaging kan zijn om voor jezelf op te
komen en al je opties te kennen, kan het stappenplan ook
uitkomst bieden om samen te beslissen.  

Bekijk de keuzehulp en vlogs via deze link:
https://zelfbewustzwanger.nl/keuzehulp/    

 

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 
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