
Vroeg begonnen, veel gewonnen!
Vrijdag 17 mei 2019, Galgenwaard te Utrecht

Er is veel vraag om hulp bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Soms gaat het om grote problemen. 
Veel vragen hebben echter te maken met onzekerheid. Die vragen liggen niet alleen op het medische 
domein, maar ook op het psychosociale en maatschappelijke domein: Is mijn kind wel gezond, doe ik het 
goed, is dit normaal….? Die vragen komen terecht bij huisartsen en hun praktijkondersteuners, bij de 
jeugdteams en de jeugdgezondheidszorg in de wijken, de gespecialiseerde jeugdzorg of bij kinderartsen. 

Veel hulp bij kinderen komt te laat. Preventie laat in het jeugddomein nog te wensen over. Kansen in de 
eerste duizend levensdagen, die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling en volwassenwording van de 
pasgeborene, worden niet ten volle benut. Dit congres beoogt haar deelnemers een overzicht te bieden 
van alle recente interventies en ontwikkelingen om alle kinderen een kansrijke start te bieden. Die 
ontwikkelingen en interventies liggen op de volgende terreinen:

 Preventie waaronder vaccinatie, screening op somatische aandoeningen 
 Signaleren van opgroeiproblemen bij kinderen en opvoedproblemen bij ouders
 Effectieve geboortezorg
 Opvoedondersteuning en vroeghulp
 Vroegtijdige behandeling van specifieke problemen

Dit congres beoogt bij te dragen aan de tijdige inzet van de genoemde interventies en aan het realiseren 
van besparingen van zorg op latere leeftijd van het kind. Want vroeg begonnen is veel gewonnen zowel in 
kwaliteit van leven als in kosten. Het congres op 17 mei 2019 wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers 
Academie in samenwerking met De JeugdZaak.

Programma

09.15 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Annemiek van Woudenberg, Directeur de JeugdZaak, 
opleider artsen, beleidsadviseur 

09.30 uur Opening van het congres
Staatssecretaris Paul Blokhuis (nog niet bevestigd)

10.00 uur Plenaire lezing over het preventief jeugdbeleid door een wethouder met visie, ervaring en 
passie
Marcelle Hendrickx, Wethouder in Tilburg 

10.30 uur Een kansrijke start voor alle kinderen in het gezondheids- en welzijnsdomein
Mascha Kamphuis, directeur Expertisecentrum Kindermishandeling / ex-voorzitter AJN 
Jeugdartsen Nederland 

11.00 uur Koffie en theepauze

11.30 uur Sessies ronde A
Keuze uit 4 sessies 
- Vaccineren 
- Huis van het Kind in Vlaanderen is er vroeg bij – Nele Travers, Manager Expertisecentrum

Opvoedingsondersteuning Kind en Gezin en Veerle de Corte 

https://guusschrijversacademie.nl/
https://guusschrijversacademie.nl/
http://www.dejeugdzaak.nl/


- Tien jaar ploeteren voor Sociale Verloskunde; Moeders van Rotterdam – Hanneke de 
Graaf, Onderzoeker programma Moeders informeren moeders, Erasmus MC 

- Bekostiging van een kansrijke start 
,  

12.30 uur Lunchpauze

13.15 uur 4 flitspresentaties
- Jeugdhulp op het goede pad - prof.dr. Jo Hermanns, Adviseur H&S Consult  
- Daadkrachtige steun van ouders – Caroline Vink, Senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut 
- Twee korte presentaties over goede voorbeelden en ontwikkelingen van preventie in het 
gemeentelijk jeugddomein

14.20 uur Sessies ronde B
Keuze uit 4 sessies
- SPARK: vroegtijdig in gesprek met ouders - Ingrid Staal, Projectleider innovatie en 

academisering JGZ GGD Zeeland

- Ouderschapsvorming, werkend met vrijwilligers - Pink Cloud (nog niet bevestigd)

- Preventie door huisartsen in verbinding met het CJG in Apeldoorn - Saskia Blom, 
Bestuurder Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn en Martin Dieleman, Medisch 
adviseur GGZ HRA

- Van signaal naar actie

15.20 uur Koffie en theepauze

15.50 uur Reflectie en afsluiting
Wat heb je vandaag geleerd? Een interactief zaalgesprek onder leiding van Annemiek van 
Woudenberg

16.50 uur Afsluiting met een drankje en hapje.

17.30 uur Einde


