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Deelproject ‘Wat Ouders Willen’ onderzoek

Verantwoordelijkheid ligt bij  deelprojectleider Fabienne Naber

• Tijdlijn 2019 – rapport maart 2020

1. Internationale uitwisseling en onderzoek

2. Nationaal – literatuur, survey, focusgroepen en interviews op

3. Stigma, mentale gezondheid, e-health, werkgevers pakket
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Deelproject Campagne

Verantwoordelijkheid ligt bij  deelprojectleider Fabienne Naber

• Tijdlijn - Juni 2019 – mei 2020 ontwikkeling

• Mei 2020 e.v. Campagne lancering internationaal en nationaal

1. Focusgroep/informatie bijeenkomst(en) campagne plan – voor begin, tussen en  

laatste review – jan/febr en mrt/apr 2020
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Family Centered Care in 

geboortezorg en neonatologie

Doelgroep obstetrie, kinder- en neonatologie vpk’s 6 dagen

• Focusgroepen internationaal – kennishiaat alle professionals

• Gestart voor MSZ en VSV Zuid-Rotterdam

• Volgende 2 groepen – mei, juni, juli, sep, okt, nov 2020 

• Volgende 2 groepen – sep – okt – nov – jan – feb – mrt 2020/2021
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Online HUB – internationaal 

A. Vindbare, betrouwbare en ook anonieme, informatie is een van de top 3 

behoeften van (aanstaande) zwangeren met invloed op mentale balans.

B. Kennis en kunde voor professionals en peers

Input internationaal – alle partijen brengen in

Nederland:

1. Online e-learning voor cliënten – o.a. Zelfbewust Zwanger – Slimmer 

Zwanger – Mattie-Click – GroeiApp – Whazzup Mom …………..

2. FAQ en tools internationaal samengebracht

3. Internationaal Online e-learning professionals vanuit GAP analyse -

mentale gezondheid, stigma, family centered care, Mattie-Click



APP’s met SynApp Health Care solutions
1. preconceptie (VSV) + offline info bijeenkomst 

2. ZwApp (VSV)
3. Zorgpunt - neonatologie
4. Kraamzorg (VSV)

review
Whazzup Mom
Loss App
…..



Voorbereid Ouderschap
Trainer Jacobien Wagemaker

 pilot waarin 13 cursussen (van 12 bijeenkomsten in 1 ½ jaar)

 aan (aanstaande) ouders tot 1 jaar na geboorte

 ‘medische pad’ wordt gelinkt aan het mentale en sociale pad

 3 uurs bijeenkomsten

 1e uur medisch professional

 2e uur bouwen aan sociale netwerksystemen

 3e uur aan mentale, sociale en pedagogische onderwerpen - Jacobien

Integratie samenwerking 2e lijns en 1e lijns professionals in ondersteuning

Na 13 pilot cursussen kom je tot format

Train-de-trainer – voor rol Jacobien



Werkgeverspakket on- en offline

Training voor werkgevers (HR)managers in begeleiding en ondersteuning 

van zwangere, partner jonge ouder

Projectleider – Fabienne Naber

Looptijd: 

• Sept 2019 – mrt 2020 Oriëntatie internationaal 

• Mrt 2020 – mrt 2021 Ontwikkeling met werkgroep  w.o. focusgroep

• Apr 2021 – apr 2022 Implementatie scholing on- en offline 

• Mei-juni  2022 evaluatie en vaststellen definitief

• Borging bij Maasstad Academie



Evaluatie door Plantein België


