
Een goede start is cruciaal in het 
leven van een kind. 

Jonge kinderen ontwikkelen zich 
razendsnel waarbij de eerste 
ervaringen niet alleen een effect 
hebben op hun psychisch welzijn 
maar ook op hoe hun lichaam en 
hersenen ontwikkelen. 

Het is belangrijk dat ouders en 
andere zorgfiguren een warm 
nest kunnen bouwen waar kin-
deren volop kunnen ervaren, 
exploreren, vertrouwen, groeien 
en leren.   

Op deze netwerkdag willen we kijken 
hoe we dit nest kunnen omringen met 
helpende en steunende handen. 
Handen die elkaar vinden en een stevig 
weefsel vormen rondom deze jonge 
nestjes om zo samen ieder kind de kans 
te geven die het verdient. 

VOOR WIE?

Alle betrokken partners die werken met 
jonge kinderen (-9 maanden tot 6 jaar) 
en/of hun ouders, bvb. ggz-partners, 
integrale jeugdhulp, ziekenhuizen, Kind 
en Gezin,  gynaecologen, vroedvrou-
wen, huisartsen, kinderopvang, leer-
krachten, CLB, Huizen van het kind, 
kraamzorgorganisaties… 

Samen 
bouwen aan 

een warm nest 
voor jonge 
gezinnen
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WAT MAG JE 
VERWACHTEN? 

• Voormiddag: Presentatie “De 
eerste 1000 dagen van het leven: 
het fundament”  door prof. dr. 
Tessa Roseboom, hoogleraar 
Vroege Ontwikkeling en Gezond-
heid, Universiteit van Amsterdam.

• Namiddag: Een scala aan interac-
tieve workshops onder begelei-
ding van een expert waarin 
subthema’s uitgewerkt worden die 
relevant zijn in de begeleiding van 
jonge kinderen, hun ouders en 
gezinnen. 

• Doorheen de dag diverse momen-
ten waarop het mogelijk is part-
ners in het netwerk te leren 
kennen en samenwerkingsverban-
den te bestendigen.

1. ’Bipolariteit tijdens het peripartum’
Prof. dr. Titia Hompes, psychiater, gedragstherapeut, 
  IMH deskundige Expertisecentrum Perinatale Psychiatrie – UPC KU Leuven
Hilde Parduyns, psychiatrisch verpleegkundige, IMH deskundige 
  Expertisecentrum Perinatale Psychiatrie – UPC KU Leuven

2. ‘Perinatale veerkracht versterken via de Veerkracht Wijzer:
een tool voor ouders en professionals’
Sarah Van Haeken, Kernexpert onderzoekslijn Sterke Gezinnen, expertise-
centrum Resilient People (Hogeschool UCLL) / PhD-student REALIFE Research 
Group, Departement Ontwikkeling & Regeneratie (KU Leuven)

3. ‘Perinatale hulpverlening bij addictieproblemen’
Sylvia De Ryck, vroedvrouw & perinatale coach Parel-UZ Leuven

4. ‘Born in Belgium Professionals: multidisciplinair, digitaal 
samenwerken voor de screening en opvolging van 
psychosociale kwetsbaarheden in de zwangerschap’
Prof. dr. Katrien Beeckman, coördinator van het project
Kim Decabooter, projectmedewerker

5. ‘Kindreflex’
Joke Gabriel, Crosslink KOPP/KOAP en Kindreflex Vertrouwenscentrum Kinder-
mishandeling

6. ‘Aan de slag met papa’s/partners, hoe doe je dat?’
Dr. An-Sofie Van Parys, vroedvrouw, seksuologe, psychotherapeute, U(Z) Gent

7. ‘Een cultuursensitieve blik op infant mental health’
Odile Van de Woestijne, CGG VBO Aarschot
Redouane Ben Driss, CGG VBO Leuven

8. ‘Borstvoeding bij psychische kwetsbaarheid’
Maity Van Rillaer, ECK De BakermatAccreditatie voor ethiek en economie 

wordt aangevraagd.

MAANDAG 28 NOVEMBER 2022 � 09:30 - 16:00
CONGRESCENTRUM UPC KORTENBERG 

ONLINE INSCHRIJVEN (PRIJS: €45.00)
HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/R/17U4CDMZPQ
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