
Save the date!  
6 februari 2023 van 17.30 – 20.30 uur  

Lancering- en netwerkbijeenkomst  

Restaurantzaal Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 

Inclusief eten en drinken 
Opgave via WagemakerJ@maasstadziekenhuis.nl 

Het Maasstad Ziekenhuis is de Nederlandse partner in het Europese project PerinAtal menTal 

Health (PATH). In PATH werken we tot april 2023 samen met 13 partners uit Engeland, 

Frankrijk en België om de mentale gezondheid te bevorderen in de perinatologie. 

Met elkaar hebben wij ingezet op het ‘de stigmatiseren’ van de Roze Wolk in de geboortezorg 

door het normaliseren van Voorbereid Ouderschap. Na behoefte onderzoek en cross border 

samenwerking  is on- en offline het Voorbereid Ouderschap als SNELWEG ontwikkeld. 

Met deze Save the date nodigen wij jullie uit voor de lanceringen van: 

 De KinderWens App

 De NaZorg App

 Reisgids Kinderwens

 Reisgids Zwangerschap, geboorte en jong ouderschap.

Verder in deze nieuwsbrief: 

 De link naar de GRATIS digitale Vroeg-Special PATH met artikelen over de

ontwikkelde tools en activiteiten van PATH partners.

 De link naar de aftermovie van de eindconferentie van PATH op 16 november 2023.



Vroeg-special PATH 
 Download hier de digitale Vroeg-special PATH 

De PATH-special is een extra editie van VROEG. Smaakt 

deze kennismaking naar meer? Dan hebben we een 

aantrekkelijk aanbod.  Meld je je vóór 1 januari 2023 aan 

als abonnee, dan ontvang je als welkom de wintereditie 

gratis. Ga hiervoor naar de knop abonneren op onze 

website – www.vakbladvroeg.nl - en vermeld bij 

aanmelding de actiecode Winter2022. Wintereditie gratis 

bij abonnement op VROEG! 

Naast ons magazine maken we een (gratis) wekelijkse 

nieuwsbrief; ook hiervoor kun je je via onze website 

aanmelden. 

Eindconferentie PATH 
Vind hier de link naar de Aftermovie 

Op 16 november 2022 vond de 

eindconferentie van PATH plaats in 

Kinepolis Antwerpen. 

Met belangrijke Key-note speakers werd 

het belang van mentale gezondheid in de 

geboortezorg onderstreept en resultaten 

in PATH gedeeld. 
“De mate waarin mentale 

gezondheidsproblemen voorkomen in de 

geboortezorg is net zo’n groot probleem in de 

wereld als de opwarming van de aarde.” 

Aldus Dr. Alain Gregoire tijdens zijn 

spreekbeurt op de eindconferentie. 

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 april 2023 




