Datum
Maandag 6 juli 2020
Tijd
15.00 – 16.30 uur
Locatie
Virtueel symposium live te
volgen

Virtueel symposium
‘5 jaar Moeders van Rotterdam’
5 jaar ervaring delen en vooruitkijken!
5 jaar geleden werd het convenant ‘Programma Moeders van Rotterdam’
ondertekend door Eric Steegers (hoofd Verloskunde en Gynaecologie
Erasmus MC), Hugo de Jonge (toenmalig wethouder Onderwijs, Jeugd en
Zorg, gemeente Rotterdam), Roelof Prins (directeur van Stichting de Verre
Bergen) en alle ketenpartners rondom zwangeren en pasgeboren kinderen
in Rotterdam.
Een unieke, succesvolle samenwerking die heeft geleid tot waardevolle
(wetenschappelijke) kennis, ervaring, prioritering van kwetsbare zwangeren
en het vergroten van kansen van (ongeboren) kinderen in kwetsbare
situaties.
Deze mijlpaal willen we graag met u vieren! Samen met het landelijk
actieprogramma Kansrijke Start, organiseren we een virtueel
symposium. We blikken terug naar wat Moeders van Rotterdam
gebracht heeft, delen onze ervaringen en lessen en kijken naar de
toekomst, zowel in Rotterdam als in het land.
Programma
14.45 uur

Digitale inloop

15.00 uur

Welkom bij 5 jaar Moeders van Rotterdam

Welkom namens programmapartners door Jantine de Jong
(projectleider Moeders van Rotterdam)
De aanleiding voor Moeders van Rotterdam: perinatale
gezondheid in achterstandsgebieden, door prof. dr. Eric Steegers
(hoofd Verloskunde en Gynaecologie in het Erasmus MC)

5 jaar programma Moeders van Rotterdam en de ‘lessons
learned’ door Jantine de Jong
Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek Moeders van
Rotterdam door dr. Hanneke de Graaf (onderzoeksleider Moeders
van Rotterdam)
Film ‘5 jaar Moeders van Rotterdam’
15.25 uur

Hoe gaan we dit verder brengen in Rotterdam?

Introductie door gespreksleider Angela Uijtdewilligen
(programmamanager Kansrijke Start)
Panelleden:
• Judith Bokhove (wethouder mobiliteit, jeugd en taal,
gemeente Rotterdam)
• Anne Coenen (directeur MOW, gemeente Rotterdam)
• Hanneke Bontenbal (verloskundigenpraktijk Charlois)
15.55 uur

Intermezzo

16.00 uur

Hoe kunnen we de waardevolle elementen
benutten in het land?

Introductie door gespreksleider Angela Uijtdewilligen
(programmamanager Kansrijke Start)
Panelleden:
• Connie Rijlaarsdam (projectleider Nu Niet Zwanger)
• MsS Karen den Hertog (MT-lid GGD Amsterdam)
• Dr. Onno de Zwart (directeur Verwey-Jonker Instituut)
16.30 uur

Einde

Aanmelden
Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt een aantal
dagen voordat het webinar plaatsvindt, een bericht met de link om online
deel te nemen.
Als u zich nog niet heeft aangemeld dan kunt u dit alsnog doen via
moeders@rotterdam.nl

In het kader van de AVG wijzen wij u erop dat u met uw aanmelding voor dit webinar expliciet toestemming geeft om uw
persoonsgegevens te delen met de organisatie van het webinar.. Tijdens dit webinar worden ook video-opnames gemaakt.

