
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symposium zwangere vrouwen en baby’s  

Wetenschap en praktijk: samen sterk! 
 

Wie:   Verloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen &  

                             andere     geïnteresseerden                                                                                       

Datum:  Vrijdag 24 februari 2017                  

Plaats:  Radboud Universiteit, Nijmegen  

Aanmelden:  www.dpblab.org/symposium-2017 (vóór 15 januari 2017) 

)(www.dpblab.org/symposium) 

Accreditatie bij KNOV, NVOG en KCKZ is aangevraagd 

 

 

 

Dagprogramma 

08.45-9.30u Welkom & registratie     

9.30-10.30u Introductie. Vroege programmering en het Developmental                                                                                                 
Psychobiology Lab (DPB lab)     
Prof. dr. Carolina de Weerth (Radboud Universiteit)   

10.30-10.45u Pauze 

10.45-11.45u   Sessie 1. De ontwikkeling van darmbacteriën bij baby’s:  
vanaf bevruchting tot de eerste levensjaren. 
drs. Pamela Browne (arts-onderzoeker Radboud Universiteit) 
 
Sessie 2. Transitie naar ouderschap: de ouder-kind band 
drs. Christine Hechler & drs. Evi de Cock (onderzoekers Radboud 
Universiteit/Universiteit van Tilburg) 
 
Sessie 3. Klaar voor het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD)? 
Ervaringen uit het onderzoek MijnZw@ngerschap 
drs. Carola Groenen (verloskundige n.p. en onderzoeker 
Radboudumc) 

11.45-13.15u Lunch 

13.15-14.15u Sessie 1. Patiënte’s wensen, zorgverlener’s  grenzen 

drs. Martine Hollander (gynaecoloog Radboudumc) 

Sessie 2. Waar dient de baby te slapen?  

Dr. Roseriet Beijers (onderzoeker Radboud Universiteit) 

 

Sessie 3. Prenatale preventieprogramma’s: wat is nodig en wat 

werkt?  drs. Maartje Zijlmans (onderzoeker Radboud Universiteit)  

14.30-15.30u Keynote speaker.  
Prof. dr. Eric Steegers (gynaecoloog Erasmus MC) 

15.30-15.45u Afsluiting. 
Prof. dr. Carolina de Weerth (Radboud Universiteit)     

15.45-17.00u       Borrel  
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Keynote speaker: Prof. dr. Eric Steegers  

Gynaecoloog en afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam  

 

 

Symposium zwangere vrouwen en baby’s 

Wetenschap en prakijk: samen sterk! 

http://www.dpblab.org/symposium


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom! 

Het Developmental Psychobiology Lab (DPB lab), onderdeel van het Baby 

Research Center, organiseert op vrijdag 24 februari 2017 de tweede editie 

van het symposium “Zwangere vrouwen en baby’s – Wetenschap en praktijk: 

samen sterk!”. Dit symposium brengt wetenschappers en zorgverleners in 

prenatale- en kraamzorg bij elkaar: om kennis uit te wisselen en om dialoog 

aan te gaan. Zodat we ons samen in kunnen zetten voor een goede zwangere 

zorg en daarmee een optimale start voor de baby!  

Voor dit symposium verwelkomen we sprekers uit de wetenschap en praktijk. 

Verschillende onderzoekers en zorgverleners zullen spreken over de huidige 

stand van zaken in de praktijk, samenwerkingsverbanden en interessante 

lopende onderzoeken. Dit symposium brengt daarmee de werelden van 

onderzoek en praktijk bij elkaar, want alleen samen staan we sterk! 

 

 

 

 

 

Deelname kosten 

Deelname aan het symposium bedraagt  €60 p.p. (incl. lunch). Kosten voor 

verloskundigen en echoscopisten waarmee we vanuit het DPB lab 

samenwerken voor het Baby Research Center database bedragen €50 p.p. 

(incl. lunch). 

Inschrijven 

U kunt u inschrijven via onze website www.dpblab.org/symposium-2017. 

Deadline voor het inschrijven is 15 januari 2017 (betaling dient voor 1 februari 

te zijn voldaan).  

Organisatoren – Developmental Psychobiology Lab (DPB lab) 

Onderzoekers van het DPB lab richten zich op de zwangerschapsperiode in 

relatie tot de eerste levensjaren van het opgroeiende kind. Onder leiding 

van Prof. dr. Carolina de Weerth richten zij zich specifiek op de invloeden 

van psychologische en biologische factoren, zoals stress en angst, op de 

zwangerschap en de vroege ontwikkeling. Huidige onderzoeksthema’s zijn 

huid-op-huid contact, prenatale angst en depressie tijdens de 

zwangerschap, invloed van moedermelk en darmbacteriën op een gezonde 

ontwikkeling van het kind, effectieve preventie cursussen voor ouders en 

emotie en stress regulatie bij (jonge) kinderen. Meer informatie over de 

onderzoeken vindt u op: www.dpblab.org. 

Het DPB lab is onderdeel van het Baby Research Center. Het BRC is een 

samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en het 

Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. 

Samenwerking verloskundigen en wetenschappers: 

de Baby Research Center database 

Om de wetenschap en praktijk binnen Gelderland, Noord-Limburg en 

Noord-Brabant dichterbij elkaar te brengen zijn wij met verschillende 

verloskundige centra gaan samenwerken voor de Baby Research Center 

(BRC) database. Van zorgverleners hoorden wij dat praktijken door 

onderzoekers van universiteiten veelvuldig werden benaderd om 

deelnemers voor wetenschappelijke studies te werven. Sinds december 

2015 hebben we daarom vanuit het Baby Research Center/DPB lab één 

onderzoek database opgezet. Zwangere vrouwen die geïnteresseerd zijn in 

deelname aan wetenschappelijk studies kunnen zich vrijblijvend inschrijven 

in de database. Vervolgens worden deze vrouwen door onderzoekers 

benaderd of ze geïnteresseerd zijn in deelname aan lopende onderzoeken. 

Dit concept is succesvol gebleken: vele vrouwen hebben zich inmiddels 

ingeschreven. We danken deelnemende verloskundigen en echoscopisten 

hartelijk voor de prettige samenwerking tot dusver! 

2e Symposium zwangere vrouwen en baby’s 

We wensen u een inspirerend en leerzaam symposium toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Carolina de Weerth, Roseriet Beijers, Kelly Cooijmans, Pamela Browne, 
Christine Hechler en Carleen Laloli.  
Organisatoren 2017  

 

http://www.dpblab.org/symposium
http://www.dpblab.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Eric Steegers - Keynote spreker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Carolina de Weerth - Organisator 

 

 

 

Presentatoren    

Eric Steegers is gynaecoloog, hoogleraar en afdelingshoofd 

Verloskunde & Gynaecologie in het Erasmus MC in Rotterdam. 

Zijn wetenschappelijke interesses liggen in embryonale en 

foetale gezondheid en de associaties met gezondheid en ziekte 

op latere leeftijd. Dit werk is in Rotterdam grotendeels ingebed 

in de Generation R studie, met follow-up programma’s van 

10000 zwangere vrouwen en hun kinderen, en de Predict studie, 

een periconceptie ziekenhuis cohort studie. Maatschappelijke 

valorisatie van nieuwe kennis heeft geresulteerd in 

gemeentelijke en landelijke programma’s van verloskundige 

zorginnovatie met verbinding van het medische- en sociale 

domein. Die programma’s zijn vooral gericht op de meest 

kwetsbare groepen in de samenleving, vaak gerelateerd aan 

armoede. 

 

 

Carolina de Weerth is biologe, gepromoveerd in de 

ontwikkelingspsychologie, en heeft als leeropdracht 

“Psychobiologie van de vroege ontwikkeling”. Haar onderzoek 

centreert zich rondom de zwangerschap, babytijd en de 

kinderjaren. De integratie van biologische en psychologische 

processen in de ontwikkeling is fundamenteel in haar 

onderzoek. Binnen haar onderzoeken is zij voornamelijk 

geïnteresseerd in hoe psychologische factoren, zoals stress en 

angst, onze ontwikkeling in een vroeg stadium al deels kunnen 

bepalen en daarnaast ons gedrag en lichamelijke welzijn 

kunnen beïnvloeden. Daarnaast onderzoekt Carolina ook de rol 

van vroege opvoedingskeuzes van ouders, zoals de slaapplek, 

opvang en het speelgedrag van jonge kinderen.  

 

Sociale Verloskunde - Eric Steegers 

 

Het feit dat zwangere vrouwen in een omgeving van armoede een 1,5 tot 2 

maal hogere kans hebben op perinatale sterfte en ziekte noopt tot een 

reorganisatie van de verloskundige zorg. Het gaat daarbij om de verbinding 

van verloskundige zorg, aandacht voor de leefstijl en sociaal-maatschappelijke 

hulpverlening. Het verifiëren van niet-medische risico’s moet een standaard 

onderdeel vormen van de risicoselectie.  

Sociale verloskunde betekent integrale zorg op maat waarbij maximaal 

gebruik wordt gemaakt van de kennis in de gehele keten.          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaties     

Vroege programmering en het Developmental Psychobiology Lab - 

Carolina de Weerth 

 

In deze presentatie vertelt Carolina de Weerth wat 'vroege programmering' 

van de ontwikkeling van kinderen is en waarom er zo veel aandacht voor is de 

laatste tijd. Ze zal ook het werk van haar eigen onderzoeksgroep, 

Developmental Psychobiology Lab (DPB lab), kort introduceren.  

Ten slotte zal ze samenwerkingsverbanden met verloskundigen uit de regio 

toelichten. 

 



Sessie 1. De ontwikkeling van darmbacteriën bij baby’s: vanaf bevruchting tot 

de eerste levensjaren – Pamela Browne 

De darmbacteriën (ook microbiota genaamd) spelen een belangrijke rol in de 

gezondheid van baby’s. In deze presentatie wordt verteld over de ontwikkeling 

van darmbacteriën bij baby’s vanaf de zwangerschap, de opbouw en 

samenstelling van bacteriën, en hoe deze darmbacteriën gezondheid op vroege 

leeftijd kunnen beïnvloeden. Verder wordt nieuw onderzoek besproken, waarin 

de hersen-darm-as centraal staat: spelen darmbacteriën mogelijk in prenatale 

angst en depressie bij zwangere vrouwen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessie 1. drs. Pamela Browne 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sessie 2. drs. Christine Hechler en drs. Evi de Cock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessie 3. drs. Carola Groenen 

 

Parallel sessies – ronde 1 (ochtend) 

Pamela Browne studeerde geneeskunde aan de Universiteit van 
Maastricht. Haar interesse gaat uit naar de ontwikkeling van 
darmbacteriën in de kinderleeftijd en hoe deze bacteriën bijdragen 
aan gezondheid. In haar promotieonderzoek richt zij zich daarom op 
de relatie tussen darmbacteriën en lichamelijk en mentale gezondheid 
van zwangeren en baby’s. In een klinische studie onderzoekt zij de 
relatie tussen probiotica, prenatale angst en depressie en 
darmbacteriën van moeder en kind.  
 

Christine Hechler werkt als promovenda op de afdeling 
Ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Binnen haar promotieonderzoek onderzoekt zij psychologische en 
biologische factoren, zoals prenatale stress en angst, de kwaliteit van 
de moedermelk, en de darmbacteriën van ouders en kind, en hoe deze 
factoren gerelateerd zijn aan de gezondheid en de ontwikkeling van de 
baby.   
 
Evi de Cock is postdoctoraal  onderzoeker en docent bij de afdeling 
Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit. In haar 
onderzoek richt zij zich op de pre- en postnatale gevoelens en 
cognities van ouders (met name de ouder-kind band) en hoe dit 
gerelateerd is aan de vroege ontwikkeling van het kind. 

 

Carola Groenen heeft als verloskundige gewerkt in een zelfstandige 
praktijk en in het ziekenhuis. Daarna heeft zij de overstap naar beleid 
en management gemaakt en heeft zij bij meerdere organisaties 
gewerkt als leidinggevende of beleidsmedewerker. Carola is nu 
parttime directeur van de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen 
e.o.: 40 samenwerkende verloskundigen die landelijk bekend staan 
om hun innovaties. Daarnaast is Carola zelfstandig adviseur en leidt zij 
projecten aangaande samenwerking, innovatie en kwaliteit. Carola 
heeft in het Radboudumc het onderzoek MijnZw@ngerschap geleid. 
Dit hoopt zij binnenkort met een promotie af te ronden. 

 

Presentaties – ronde 1    

Een ouder die zich sterk verbonden voelt met 

zijn baby en die gepaste zorg kan bieden voor 

zijn baby draagt bij aan een positieve 

ontwikkeling van het kind op latere leeftijd.  

Dit is belangrijk voor het kind vanaf het eerste 

moment, waardoor het belangrijk is om al 

tijdens de zwangerschap te kijken naar factoren 

die een goede emotionele band en goede zorg 

kunnen faciliteren. 

Sessie 3. Klaar voor het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD)?  

Ervaringen uit het onderzoek MijnZw@ngerschap – Carola Groenen 

Online inzage in de eigen zorggegevens voor de patiënt. Digitaal communiceren 

als patiënt met betrokken zorgverleners en onderlinge communicatie tussen 

deze zorgverleners. Dit kan in het Persoonlijk Gezondheidsdossier. Hiervoor is 

landelijk veel belangstelling. In de regio Nijmegen is met het onderzoek 

MijnZw@ngerschap onderzocht, welke factoren een rol spelen als je een 

Persoonlijk Gezondheidsdossier in de verloskundige zorg introduceert.  

Deze resultaten en ervaringen zullen met u worden gedeeld. 

 

Sessie 2. Transitie naar ouderschap: de ouder-kind band  

Christine Hechler, Evi de Cock 
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Parallel sessies – ronde 2 (middag)    

Martine Hollander is verloskundige, gynaecoloog, perinatoloog, 

en promovenda. Ze werkt als staflid op de afdeling verloskunde 

van het Radboudumc. Momenteel doet zij, naast haar 

aanstelling op verloskunde, promotieonderzoek naar vrouwen 

die bevalwensen/-weigeringen hebben die ingaan tegen 

medisch advies, met name wat betreft de plaats en  

het echelon van de bevalling. 

 

Sessie 1. Patiënte’s wensen, zorgverlener’s  grenzen   

Martine Hollander 

Er lijkt een toename te zijn van vrouwen die bevalwensen hebben (plaats, 

zorgverlener), die afwijken van het geadviseerde. Het gaat dan om bijvoorbeeld 

medische indicaties thuis, of geheel zonder zorgverlener bevallen.  

De Wonderstudie heeft in kaart gebracht wat deze vrouwen motiveert. De 

TEACH studie heeft gekeken naar vrouwen met een traumatische 

bevalervaring, en onderzocht wat er dan precies als traumatisch werd ervaren. 

Er zou namelijk wel eens een verband tussen deze zaken kunnen bestaan. 
 

Sessie 2. Waar dient de baby te slapen?  

Roseriet Beijers 

Onder co-sleeping wordt het samen slapen van de ouders met de baby 

verstaan, waarbij de baby slaapt op de kamer van de ouders (rooming-in), of in 

hetzelfde bed (bedding-in). Tijdens deze presentatie belichten we ons 

onderzoek dat kijkt naar de relatie tussen co-sleeping en de ontwikkeling van 

het kind. Ook gaan we de richtlijnen voor veilig slapen nader bekijken en met 

elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp.    
 

Sessie 3. Prenatale preventieprogramma’s: wat is nodig en wat werkt?   

Maartje Zijlmans 

In deze presentatie zullen verschillende preventieprogramma’s aan bod komen 

die ingezet kunnen worden tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld centering 

pregnancy en centering parenting in de baby-periode. De programma’s die 

besproken worden richten zich niet op risicogroepen, maar op de algehele 

populatie. Ook zal aan bod komen, op basis van wetenschappelijk onderzoek, 

wat de effectiviteit van deze programma’s is met betrekking tot psychische en 

gezondheidsproblemen van ouders en baby’s. 

 

 

Sessie 1. drs. Martine Hollander 

 

 

 

 

 

 

Sessie 2. Dr. Roseriet Beijers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessie 3. drs. Maartje Zijlmans 

 

 

Roseriet Beijers is universitair docent bij de afdeling 

ontwikkelingpsychologie van de Radboud Universiteit.  

Zij geeft daar onderwijs en doet onderzoek naar de vroege 

ontwikkeling van kinderen, zowel tijdens de zwangerschap 

als tijdens de eerste jaren van het leven.  

 

Maartje Zijlmans richt zich binnen haar promotieonderzoek 

bij de Radboud Universiteit (afd. ontwikkelingspsychologie) 

op de effecten van stress tijdens de zwangerschap op de 

gezondheid en het gedrag van jonge kinderen. Daarbij zet ze 

zich in voor directe vertaling van het onderzoek naar de 

praktijk, waarbij het haar passie is om zwangeren en hun 

partners voor te bereiden op hun nieuwe rol als ouders. Ze 

werkt daarbij vanuit de overtuiging dat een goede 

voorbereiding op het ouderschap en het hebben van 

realistische verwachtingen over het ouderschap bijdragen 

aan een positief leefklimaat voor zowel ouders als kinderen. 

 

Presentaties – ronde 2     

Martine Hollander is verloskundige, gynaecoloog, perinatoloog, 

en promovenda. Ze werkt als staflid op de afdeling verloskunde 

van het Radboudumc. Momenteel doet zij, naast haar 

aanstelling op verloskunde, promotieonderzoek naar vrouwen 

die bevalwensen/-weigeringen hebben die ingaan tegen 

medisch advies, met name wat betreft de plaats en  

het echelon van de bevalling. 

 


