SYMPOSIUM

PRECONCEPTIE –
ZORG NU VOOR LATER

VRIJDAG 17 MAART 2017
Locatie: de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 Den Bosch
Sinds enkele decennia is de verloskundige zorg uitgebreid van aandacht gericht op de zwangerschap
en bevalling naar de periode daarvóór: de preconceptie zorg. Het tijdig opsporen van risico’s voor de
aanstaande moeder en het ongeboren kind krijgt meer aandacht. En waar de adviezen over roken,
alcohol en voedingsgewoonte pas bij de intake van de zwangerschap werden besproken, komt door
onderzoek naar voren dat de gezondheid van de moeder vóór de conceptie van invloed is op de
ontwikkeling van het kind zowel in de baarmoeder als later in het leven.
Zo is het advies om foliumzuur bij zwangerschapswens te gebruiken ter preventie van een open
ruggetje pas van de jaren 90 uit de vorige eeuw. Ook adviezen over erfelijke ziekten in de familie
kregen in die tijd meer aandacht waardoor vrouwen zich voorafgaand aan hun zwangerschap voor een
adviesgesprek tot de gynaecoloog of klinisch geneticus wenden. Behalve bij vrouwen met pre-existente
(chronische) ziekten met zwangerschapswens dienen ook bij psychiatrische aandoeningen of familiaire
aandoeningen zoals bv diabetes tijdig voorzorgsmaatregelen genomen worden. Preconceptiezorg is
echter meer dan alleen de medische zorg. Het bevat ook adviezen over leefstijl, voeding en beweging.
Tijdens dit symposium brengen wij alle aspecten van preconceptiezorg onder uw aandacht. Juist omdat
zorgverleners uit de eerste lijn vrouwen in hun fertiele levensfase ook om andere reden zien dan
vanwege een zwangerschap.
Wij zien preconceptiezorg als een zorg van de hele keten waarbij algemeen geldende adviezen door
de eerste lijn kunnen worden gegeven en er in het geval van zeldzamere casuïstiek de gynaecoloog in
consult kan worden gevraagd.

Het is ook een dag voor de regio, waarbij specialisten uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de
Reinier van Arkelgroep in contact willen zijn met alle hulpverleners in de eerste lijn, zodat dit de
drempel verlaagt elkaar in de dagelijkse praktijk ook even op te zoeken of te informeren.
Doelgroep: Huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en eerstelijns hulpverleners
in de zorg (zoals apothekers, medewerkers van de GGD, kraamverzorgenden). De kosten zijn
¤ 75,– per persoon, inclusief lunch. Inschrijving via symposium@preconceptiezorg.nu
onder vermelding van uw naam, adres, beroep en BIG nummer. Eventuele dieetwensen kunt u
vermelden.
Uw inschrijving is rond zodra de betaling ontvangen is op rekeningnummer
NL21INGB0750483210 tnv VSV den Bosch. Een week voor het symposium ontvangt u een
inschrijfbewijs en informatie over de route.
Accreditatie is aangevraagd bij de KNOV, NVOG, NVK, WDH
De Symposiumcommissie VSV den Bosch
Remke Dullemond, gynaecoloog-perinatoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis
Corrie Jacobs, kinderarts-neonatoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis
Monique Peerden, huisarts Den Bosch
Angélique Plasman, verloskundige praktijk Vlijmen
Marleen Zuurman, klinisch verloskundige Jeroen Bosch Ziekenhuis

Programma
Vanaf 8.30 uur
08.50 uur

Inloop met koffie
Welkom door dagvoorzitter Remke Dullemond, gynaecoloog JBZ

09.00 uur
		

1. Lifestyle

		
		

Kinderwens? Bereid je lichaam voor met de juiste voeding - Ellen Kant,
diëtiste
Beweging & obesitas - Jacques Dirken, gynaecoloog JBZ
E-health en zwangerschap: kansen voor nu en in de toekomst		
Ageeth Schonewille-Rosman, Erasmus MC

10.30 uur

Koffiepauze

11.00 uur
		
		

Traumatische partus - Carola Brekelmans, SPV Reinier van Arkel
SSRI : stoppen of doorgaan? - Jacqueline Koster, psychiater Reinier van Arkel

12.30 uur

Lunchpauze

13.20 uur

Anekdotes door Mieke Kerkhof, gynaecoloog JBZ

13.30 uur
		
		
		

Zwanger & kanker - Darinka Sykora, gynaecoloog JBZ
Diabetes - Robbert Rijnders, gynaecoloog JBZ
Schildklier - Corrie Jacobs, kinderarts JBZ en Monique Peerden, huisarts

15.00 uur

Theepauze

15.30 uur
		
		

NIPT en digitale keuze hulp - Lean Beulen, AIOS gynaecologie JBZ
Epigenetica - Edgar van Mil, kinderarts JBZ

16.30 uur

Borrel

2. Psyche & zwanger worden

3. Ziekte & zwanger worden

4. Genetica

