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Pad van Voorbereid Ouderschap
Voor alle Kinderwensparen, zwangeren, partners, jonge ouders, familie en vrienden is de
tentoonstelling open van september tot en met december 2022. Elke woensdag en vrijdag tussen
11 en 17 uur staat de deur open. Vrije inloop. Scan de trailer in de uitnodiging en kijk de video
voor een eerste indruk en meer informatie.

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. De
zomervakantie gaat beginnen voor velen. De zomernieuwsbrief kijkt nog even terug – en
vooruit na de zomer.
·

Start Tentoonstelling ‘Pad van Voorbereid Ouderschap’ in het PATH-HUIS of op locatie

·

Loss-App gelanceerd – bekijk de lanceringsvideo en de informatie voor professionals.

·

De Aftermovie Mini-symposia PATH Internationaal van 28 juni 2022

·

Training Voorbereid Ouderschap - Neonatologie in het PATH-HUIS – open inschrijving

·

Training Multi-level informatievoorzienning om toe te werken naar ‘Samen Beslissen’

Loss-App gelanceerd
De Loss-App werd gelanceerd op het mini symposium
van PATH in het PATH-HUIS.
Informatie filmpje, Engels en Frans ondertiteld, voor
ouders vind je hier. Vind hier de iets uitgebreidere
video voor professionals.
Het persbericht heeft vervolg gehad in de pers:
Een interview met Ruth van den IJssel (voorzitter
Steunpunt Nova) bij radio Wetering
Een artikel in het AD van een interview met Babette
Prick (gynaecoloog Maasstad Ziekenhuis),
Interviews met Babette Prick en Nina Schipper
(ervaringsdeskundige) welke uitgezonden is in
EditieNL en verwoord in een artikel op rtlnieuws.nl
TIP voor de verloskundige en gynaecoloog: breng de
Loss-App direct ter sprake tijdens het ‘slecht nieuws
gesprek’ en leg uit hoe het werkt.

VOORBEREID OUDERSCHAP het nieuwe
NORMAAL voor Mentale balans
Het mini-symposium was een succes. Partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland deelden
hun informatie, tools en producten in een Meet & Greet, Lezingen en de Tentoonstelling ‘Pad van
Voorbereid Ouderschap’. Geniet nog even na met de Aftermovie.

Gratis Cursus
Family Centered Care - Voorbereid Ouderschap op de
Neonatologie met de Family Integrated Care-interventie.
Naast het theorieboek, ontvang je 6 e-learning modules
en 2 dagen praktijktraining over de kangoeroe- en
ontwikkelingsgerichte zorg interventie.
Professionals leren hoe ze vraaggestuurde zorg bieden
en ouders naar zelfstandigheid coachen in een living lab
en met behulp van het Werkboek voor ouders; Reisgids –
ouders op de neonatologie.
Cursus is geaccrediteerd voor 36 punten in KR V&V.
Startdata 15 augustus en 15 oktober 2022 in het PATHHUIS Rotterdam.
Praktijktrainingen staan gepland op
groep 1: 18 en 31 oktober;
groep 2: 3 en 14 november;
groep 3: 29 november en 5 december.
Download de flyer voor meer informatie.
Aanmelden: wagemakerj@maasstadziekenhuis.nl

Professionals: Wil je de tentoonstelling zien om te leren van deze ‘multi-level informatie
voorziening en communicatie’? En wil je als Verloskundig Samenwerkingsverband met
het CJG zelf verder aan de slag met ‘Samen Beslissen’ ondersteund door tijdige,
toegankelijke en juiste informatie voor de cliënt en familie? Neem contact op over de
mogelijkheden van training in het PATH-HUIS of training ‘in company’ op locatie. Vind
meer informatie over deze en andere trainingen op de website path-perinatal.eu/nl onder
cursussen en lotgenotencontact. Aanmelden: wagemakerj@maasstadziekenhuis.nl.

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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