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angere vrouwen in de 
controlegroep ontvangen het reguliere zorgaanbod 
zoals verloskundigen en gynaecologen in de 
gemeente die op dit moment aanbieden. Er vindt in 
deze groep dus geen risicoselectie met de R4U 
plaats. Wel zullen gegevens over de 
zwangerschappen verzameld worden die ook in de 
interventiegroep (R4U groep) verzameld worden. 
Zijn in een gemeente alle controles ingestroomd in 
de studie, dan worden de R4U met bijbehorende 
zorgpaden alsnog geïmplementeerd. 

 controlegroepen. 
De blauwe gemeenten zijn controlegroepen en de 
donkerroze gemeenten zijn de interventiegroepen 
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 Pregnancy 4 All 
gionaal als lokaal 

bysterfte aan 
te pakken. De gemeenten hebben de lastige taak 
om in deze verschillende initiatieven 
samenwerkingsverbanden te leggen, en aansluiting 
te vinden. Het projectteam probeert de lokale 
projectleiders hier zo goed mogelijk in te 
ondersteunen. De maanden juni en juli worden 
gebruikt om in een aantal gemeenten 
huisartsenpraktijken, verloskundigenpraktijken en 
ziekenhuizen startklaar te maken voor het 
zorgexperimenten ‘R4U’ en preconceptiezorg. 
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Dit is een MBO-colleg
23 jaar. Voor de leeftijdscategorie 18 tot en met 23 
jaar geven de voorlichters tijdens lesuren 
voorlichting over preconceptiezorg en gezonde 
zwangerschap. Dit is een groot succes en voor het 
volgende schooljaar zijn de voorlichters gevraagd 
om terug te komen. 
Op het moment dat het zorgexperiment 
‘programmatisch aanbod van preconceptiezorg’ in 
de gemeente Schiedam van start gaat, verwijzen de  
 

door naar de 
 deelnemende 
Schiedam. 
m als een gezellige 

rgverleners 
zeer toegankelijk en behulpzaam zijn. ‘Als je een 

lgt de rest bijna vanzelf’, 

iddelen 
geven aan de 

 flyers en 
 Deze 

reid worden 
op verschillende plaatsen binnen de gemeenten, 

lgroep te vinden is. En de Voorlichters 
Perinatale Gezondheid kunnen de flyer en het 
kaartje uitdelen en toelichten tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten. 
 
Alvast een klein voorproefje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VPG in de gemeente Schiedam 
Een van de deelprojecten is het bereik
hoogrisicogroepen door inzet van Vo
Perinatale Gezondheid (VPG-ers). D
voorlichters die de opleiding Voorlichting P
Gezondheid (MBO 4-niveau) hebben afge
project financiert en faciliteert deze 
opgezette opleiding vanuit de VWS-subs
diplomering kunnen de voorlichters vanuit e
of Centrum voor Jeugd en Gezin aan het
voorlichters zijn getraind om met vers
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Voorproefje communicatiem
Om lokaal aandacht te 
kinderwensspreekuren zijn
informatiekaartjes ontwikkeld.
communicatiemiddelen kunnen versp

eigen
achterstandsgroepen en hoogrisicogro
bereiken. En zij zijn in staat om voorlichting
te geven over preconceptiezorg en een
zwangerschap, afgestemd op de doelgroep
In Rotterdam is binnen het programma Kla
een kind met Voorlichting Perinatale Gezo
geëxperimenteerd. Vrouwen uit de doelgroep 
opgeleid en zijn als voorlich

o
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hei

groep van 9 vrouwen heeft in één jaa
nieuw beroep neergezet en meer da
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preconceptiezorg, gezonde zwang
bevalling en kraamtijd en jeugdzorg.  
Afhankelijk van de mogelijkheden van de gemee
om Voorlichters Perinatale Gezondhei
kunnen zetten, kan dit deelproject vanu
Pregnancy 4 All gestart worden. 
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Centrale boodschap van de website 
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 is dat vrouwen en 
mannen al vóór de zwangerschap kunnen werken 
aan hun gezondheid, om op die manier de kans op 
een gezond kind te vergroten.  
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Nieuw voor profession

Naast de 
www.strakszwangerworden.nl is
‘Zwanger worden’ voor pro
gegaan. Deze toolkit is door de
onder leiding van het RIVM on
informatie rond het thema ‘zwan

 ook de toolkit 
fessionals online 

zelfde werkgroep en 
twikkeld met allerlei 
ger worden’.  

 
 informatie is 

samenwerkende 
saties, waaronder de KNOV, NOVG, NHG, 

het Erfocentrum, Erasmus MC, de KNMP, 
STIVORO, GGD Nederland, het Voedingscentrum 
en Rutgers WPF. U kunt deze materialen gebruiken 
om mensen met een kinderwens beter voor te 
lichten.  
 
Mocht u gebruik willen maken van de 
voorlichtingsmaterialen uit de toolkit, kijk dan op 
www.rivm.nl/toolkits

De thematisch gerangschikte
afkomstig van ruim 20 
organi

.   
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2nd European Congress on Preconc
Care and Health 
Op 4 en 5 oktober 2012 organiseert de 
Verloskunde en Prenatale Geneeskunde 
Erasmus MC de 2nd European Cong
Preconception Care and Health. Dit is een 

en inspireren congres over preconcept
preconceptionele gezondheid, op 
Rotterdamse inspirerende locatie:  
de SS Rotterdam. 
 
 

 

de abstracts is 
inmiddels verstreken, waarmee het definitieve 

internationale 

 
 
 
De deadline voor het indienen van 

programma voor dit tweedaagse 
congres definitief gemaakt kan worden. 
 
Verschillende nationale en internationale 

iezorg 
een net zo 

gastsprekers hebben bevestigd om op het congres 
te spreken:  

 Prof. Hazel Inskip, University of Southampton, 
United Kingdom.  

 Prof. Brian Jack, Boston University School of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicine, United States of America. 
 Prof. Guido de Wert, Dept. Health, Ethics and 

Society, Maastricht University, The Netherlands. 
 Prof. Andrew A. Czeizel, Faculty of Genetics, 

University of Sciences, Budapest, Hungary. 
 Dr. Matthijs van den Berg, National Institute for 

Public Health and the Environment (RIVM),  
 The Netherlands. 
 Dr. V. Chandra-Mouli, World Health 

Organization, Dept. of Reproductive Health and 
Research, Geneva, Switzerland. 

 Dr. Tessa J. Roseboom, Dept of Clinical 
Epidemiology and Biostatistics Academic 
Medical Centre, University of Amsterdam, The 
Netherlands. 

 Prof.dr. Bart C.J.M. Fauser, Division Women 
and Baby University Medical Center Utrecht, 
The Netherlands. 

 
Tijdens het programma is ruim aandacht voor 
(jonge) onderzoekers om hun voordracht te 
presenteren. 
 

ité nodigen wij u 
 dit congres. Voor 

res, de locatie en 
 u terecht op 

www.erasmusmc.nl/EPCH2012

 
Namens het organiserend com
graag uit om deel te nemen aan
meer informatie over het cong
inschrijven kunt

. 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
september 2012. Het directoraat en het 
projectteam Healthy Pregnancy 4 All 
wensen u een fijne zomer! 


