Uitnodiging symposium
Versterking van zorg
voor kwetsbare kinderen
Vrijdag
10 februari 2012
Creatieve Fabriek
te Hengelo

Kom naar het symposium van de
Academische Werkplaats Jeugd in Twente
In deze Academische Werkplaats werken de kernpartners GGD Twente,
Universiteit Twente, Saxion en UMCG samen om de zorg voor
kwetsbare kinderen te versterken. De dagelijkse praktijk van
de Jeugd(gezondheids)zorg wordt begeleid met onderzoek.
De werkplaats bestaat een jaar: tijd voor de eerste opbrengsten!
Wij delen dit graag met u tijdens het symposium ‘Versterking van zorg voor
kwetsbare kinderen’. Centraal staat hoe onderzoek kan bijdragen aan de
belangrijke uitdagingen waar de Jeugd(gezondheids)zorg de komende jaren
voor staat. Daarbij is aandacht voor de samenwerking tussen praktijk en
beleid enerzijds en wetenschap en onderwijs anderzijds.
Graag nodigen wij u uit voor dit (gratis) symposium op 10 februari.
Voor jeugdartsen wordt accreditatie aangevraagd. Studenten van de UT
en Saxion zijn uitgenodigd voor het plenaire gedeelte van het symposium.
Het programma, inclusief workshops, vindt u op de volgende pagina.

Locatie
Creatieve Fabriek - Restaurant ’t Hengeler (C05)
Tuindorpstraat 61
7555 CS Hengelo
Klik hier voor de routebeschrijving

Aanmelden
Per e-mail tot 31 januari onder vermelding van:
• uw naam, functie en organisatie
• workshop: eerste keuze en één reserve

Contactgegevens
Telefoon: 053 - 487 6900
e-mail: awjtwente@regiotwente.nl
Of bezoek onze website: www.awjtwente.nl

Tot ons genoegen vullen onderstaande
sprekers het plenaire gedeelte in:
Henk Procee was
verbonden aan de
Universiteit Twente,
als directeur Studium
Generale en hoogleraar
wijsbegeerte.

Johan Coes is wethouder Zorg, Welzijn,
Onderwijs en Sport in
Hellendoorn en voorzitter
commissie Publieke
Gezondheid en AWJT.

Steven de Waal is
voorzitter Denktank
Public SPACE, gericht
op (maatschappelijk
ondernemen) in de
publieke sector.

Uitnodiging symposium
Versterking van zorg
voor kwetsbare kinderen

Programma
12.00 - 12.30 uur

Inloop met koffie/thee

12.30 - 12.40 uur

Opening door dagvoorzitter de heer Henk Procee.

12.40 - 13.00 uur

Presentatie: Utopie of realiteit?
Wetenschap en praktijk bij elkaar brengen. De heer Johan Coes geeft een uiteenzetting
over de werkplaats en de eerste inhoudelijke opbrengsten.

13.00 - 14.30 uur

Interactieve Sessie: Verwonder u over de Jeugd(gezondheids)zorg,
wat moet en kan er veranderen?
Een interactieve sessie die wordt ingeleid door de heer Steven de Waal. Hierin schetst
hij de ontwikkelingen waar de Jeugd(gezondheids)zorg de komende jaren voor staat en
welke knelpunten er bestaan in hoe de gehele dienstverlening moet veranderen.
Onder leiding van de heer Henk Procee kunt u mee discussiëren hoe onderzoek,
praktijk en beleid moeten samenwerken om de ontwikkelingen het hoofd te bieden.

14.30 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.00 uur

Workshopronde

Workshop
Klein-en-Fijn

Workshop
Meldcode

Workshop
Postpartum Depressie:
snelle screening,
gezamelijke aanpak

Workshop
Van dagelijkse praktijk
naar onderzoek

Hoe krijg ik antwoord op
mijn vraag?
In de werkplaats kunnen
professionals en beleidsmedewerkers korte
onderzoeksvragen stellen
rondom het bereiken van
kwetsbare kinderen.
In de workshop is uitleg en
interactie over het verloop
van een Klein-en-Fijn
project.

Medio 2012 wordt de wet
Meldcode Huiselijk geweld
en Kindermishandeling van
kracht. Wat zijn de gevolgen voor de Twentse
organisaties? Hoe kunnen
we van elkaar leren wat
betreft de vertaling van het
basismodel, de implementatie en borging?

Uit onderzoek blijkt dat
een depressie na de
bevalling lang niet altijd
wordt gesignaleerd.
Na signalering is een
effectief vervolgtraject van
groot belang. De workshop
richt zich op facetten van
het vervolgtraject.
Uw ervaringen en ideeën
over de nog te vormen
opzet zijn leidend.

U wordt meegenomen
naar de rollen van praktijk,
onderzoek en beleid in de
verschillende fasen van
interventieontwikkeling.
De interventie Armoede en
Gezondheid van kinderen
wordt als voorbeeld
gebruikt.

Geleid door
drs. Marlie Cerneus
(coördinator Academische
Werkplaats Jeugd in Twente)
en drs. Marit Dekker
(projectleider Klein-en-Fijn)

Geleid door
drs. Annemieke Konijnendijk
(onderzoeker UT
preventie van
kindermishandeling)

Geleid door
drs. Angarath van der Zee
- van den Berg (jeugdarts en
onderzoeker UT screening
op postpartum depressie)

Geleid door
dr. Carin Rots (onderzoeker
bij Tranzo, Universiteit van
Tilburg en GGD West
Brabant)

16.00 - 16.30 uur

(voor organisaties waar de
meldcode gaat gelden)

Plenaire afsluiting

www.awjtwente.nl

