
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Symposium zwangere vrouwen en baby’s  

Waar praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten 
 

Voeding tijdens de zwangerschap 

Conceptie 

Stress en angst tijdens de zwangerschap 

Ziekten van de baby 

Darmbacteriën 

Huilen 

Co-sleeping 

Borstvoeding 

Doorslapen van de baby   

Prof. dr. Tessa Roseboom  

Tessa Roseboom is hoogleraar ‘Vroege ontwikkeling en gezondheid’ aan de 

Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze verbonden aan het Moore 

Institute of Nutrition and Wellness van de Universiteit van Portland, Oregon. Ze 

leidt al bijna 20 jaar het Hongerwinter onderzoek, dat heeft laten zien dat de 

voeding van moeders tijdens de zwangerschap de latere gezondheid van haar 

kinderen beïnvloedt. Momenteel onderzoekt ze hoe deze kennis te vertalen is 

naar betere zorg voor en adviezen aan huidige zwangere vrouwen. Uiteindelijk 

met de bedoeling om bij te dragen aan een goede start voor elk kind en 

daarmee de gezondheid van toekomstige generaties verbeteren. 

 

Prof.dr. Carolina de Weerth 

Carolina de Weerth is biologe, gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie, 

en heeft als leeropdracht “Psychobiologie van de vroege ontwikkeling”. Haar 

onderzoek centreert zich op 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.  
 

Dr. Roseriet Beijers 

Roseriet is cum laude afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de 

Universiteit van Tilburg, en vanaf 2007 werkzaam bij de vakgroep 

ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier werkt zij 

nauw samen met Prof.dr. Carolina de Weerth, en bestudeert onder andere de 

relaties tussen de vroege omgeving en de ontwikkeling en gezondheid van 

baby’s.  In 2012 is Roseriet gepromoveerd (cum laude) en sindsdien werkzaam 

als Universitair Docent. 

 

 

 

Wie: Verloskundigen, kraamverzorgenden & overige geïnteresseerden 

Datum: vrijdag 24 april 2015                   

Plaats: Radboud Universiteit Nijmegen 

Meer informatie en registratie: www.ru.nl/zwangeren 

De deelnamekosten bedragen €35 en dienen vóór 1 april 2015 te zijn voldaan 

Accreditatiepunten voor KNOV zijn toegekend en voor KCKZ zijn aangevraagd 

 

http://www.ru.nl/zwangeren


 

 
 

 

 

“Een goed begin is het halve werk”. Een goede start voor een kind begint al in 

de baarmoeder. Factoren als voedingskeuze, stress tijdens de zwangerschap 

en opvoedingskeuzes die worden gemaakt kunnen van grote invloed zijn op 

de algehele ontwikkeling van een baby. De afdeling ontwikkelingspsychologie 

van de Radboud Universiteit Nijmegen doet al jaren onderzoek naar de 

vroege ontwikkeling en wil graag belangrijke en verrassende 

onderzoeksresultaten met u delen. Ook zijn wij benieuwd welk toekomstig 

onderzoek u graag zou willen zien. Daarnaast zal onderzoekster Prof. dr. Tessa 

Roseboom van het AMC Amsterdam, die bekend is van haar onderzoek naar 

ondervoeding van kinderen in de hongerwinter, haar onderzoek met u delen.  

Programma 

09.30-10.00 Welkom & registratie      

10.00-11.00 Een goed begin is het halve werk   
  Voeding, conceptie, ontwikkeling     
  Prof. dr. Tessa Roseboom – AMC Amsterdam    

11.00-11.30 Stress en angst  tijdens de zwangerschap                          
  Ziekten, darmbacteriën, huilen    
  Prof. dr. Carolina de Weerth – Radboud Universiteit Nijmegen 

11.30-12.00 Opvoedingskeuzes in de eerste weken    
  Co-sleeping, borstvoeding, doorslapen    
  Dr. Roseriet Beijers – Radboud Universiteit Nijmegen 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Discussie in subgroepen:      
Waar is toekomstig onderzoek nodig?  

14.00-14.15 Pauze  

14.15-15.15 Plenaire discussie   

15.15-15.45 Pauze  

15.45-16.45 Oratie Prof. dr. Carolina de Weerth           
U bent van harte uitgenodigd om na afloop de oratie van 
Prof. dr. Carolina de Weerth bij te wonen 

 

Een goed begin is het halve werk – Prof. dr. Tessa Roseboom 
 
     Een goede start voor een kind begint al 
     bij de conceptie in de baarmoeder. 
     De voeding die de baby binnenkrijgt 
     tijdens deze zwangerschap speelt een
     cruciale rol in de algehele ontwikkeling 
     van het  kind maar in het speciaal ook 
     in de ontwikkeling van ziektes later in 
     het leven. De voedingskeuze van de 
     moeder tijdens de zwangerschap heeft 
     dus een centrale rol in de ontwikkeling. 
 
Stress en angst tijdens de zwangerschap – Prof. dr. Carolina de Weerth 
 
Stress en angst van de moeder gedurende  
de zwangerschap hebben grote invloed  
op de ontwikkeling van de foetus maar  
ook op het kind later in het leven. Zo lijken  
stress en angst samen te hangen met  
ziekten van het kind. Daarnaast blijkt dat  
prenatale stress en angst zelfs  
samenhangen met de darmbacteriën van  
het kindje, die op hun beurt weer  
samenhangen met het huilgedrag van het  
jonge kind. 
 
Opvoedingskeuzes in de eerste weken – Dr. Roseriet Beijers 

 
Wanneer de baby is geboren maken 
ouders opvoedingskeuzes. Waar gaat 
de baby slapen (in eigen kamer of bij 
de ouders op de kamer) en welke 
voeding gaan we de baby geven 
(borstvoeding of flesvoeding)? Deze 
keuzes kunnen van groot belang zijn 
voor de algehele ontwikkeling van het 
kind, waaronder de manier waarop de 
baby reageert op stress.   
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