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Introductie
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het project
'een goed begin'. Deze nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar. Deze nieuwsbrief is speciaal voor (aanstaande)
moeders en vaders die deelnemen aan het project, en voor verloskundigen en andere partijen die meewerken aan
‘een goed begin’. We wensen u veel leesplezier!
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe coach!
Sinds september is het team van ‘een goed begin’ uitgebreid met een nieuwe coach. Wij
heten Barbara van Blijswijk dan ook van harte welkom en zijn erg blij dat zij ons team
komt versterken!
Barbara van Blijswijk heeft de bachelor orthopedagogiek behaald en is bezig met de
afronding van haar master orthopedagogiek. Barbara heeft ruim 10 jaar ervaring in het
werken met kinderen en gezinnen, waarbij zij het belang van de ouder-kind relatie
voorop stelt. Ze is dan ook zeer gemotiveerd om als coach voor ‘een goed begin’ aan de
slag te gaan.
Geboortes
In de zomerperiode zijn er weer 5 baby’s geboren die samen met hun ouder(s) meedoen aan het project ‘een
goed begin’. Het zijn 4 jongetjes en 1 meisje. Wij feliciteren de nieuwe ouders van harte met de geboorte van hun
kindje!
Meedoen met ‘een goed begin?
De werving voor ‘een goed begin’ loopt nu een klein half jaar. In eerste instantie kwamen de aanmeldingen
langzaam op gang. Inmiddels weten steeds meer verloskundigen ‘een goed begin’ te vinden, want de afgelopen
weken hebben wij een stijging in het aantal aanmeldingen gehad. Echter is het gewenste aantal aanmeldingen
nog zeker niet behaald. Aanmelden voor ‘een goed begin’ kan dan ook in elk geval nog tot eind juni 2012.
Kent of bent u een aanstaande moeder van tussen de 17 en 25 jaar, in verwachting van uw eerste kindje en wilt u
meedoen aan het onderzoek ‘een goed begin’? Aanmelden kan via het deelnameformulier op
www.eengoedbegin-leiden.nl of via de contactgegevens onderaan de nieuwsbrief. Op de website vindt u ook
meer informatie over het onderzoek en over wat deelname
inhoudt. Wilt u meer informatie, dan kunt u ook bellen met
de aanspreekpunten van het project, Hanneke Smaling of Jill
Suurland: 071 -527 3847 of 071 – 527 4088.
Bezoek aan Oxford
Afgelopen juni zijn de promovendi van het onderzoek, Jill
Suurland en Hanneke Smaling, naar Oxford geweest om
getraind te worden in het coderen van een tweetal interviews
die worden afgenomen tijdens de zwangerschap en op 2,5jarige leeftijd. Deze interviews bestaan uit vragen die o.a.
betrekking op hoe de (aanstaande) moeders hun
zwangerschap, band met hun kindje, opvoeding en ouderrol
ervaren.
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Met wie wordt er samengewerkt?
Sinds de vorige nieuwsbrief is het aantal samenwerkingspartners van het project weer verder gegroeid. Zo wordt
er nu ook samengewerkt met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) regio Rijnmond en het FIOM Leiden. Na de verloskundigenkringen van Groot-Kennemerland, Leiden en
Bollenstreek, en Haaglanden, hebben ook de kringen van de regio’s Delft en Rijnmond het onderzoek bij hun
leden geïntroduceerd.
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben de volgende verloskundige(n)praktijken
aangegeven zich in te willen zetten voor 'een goed begin': Aleida praktijk voor
verloskunde, Verloskundigenpraktijk Zwanger&Zo, Liv verloskundigen,
Praktijk
Keita,
Verloskundigenpraktijk
Pijnacker-Nootdorp,
Verloskundigenpraktijk Buitenwatersloot, Verloskundigenpraktijk De
Vijverhof, Verloskundigenpraktijk Kleverpark, Verloskundigen praktijk
Haarlem-Noord, Verloskundigepraktijk Beverwijk, Duo, IJmuiden e.o.
Verloskundigenpraktijk,
Verloskundigenpraktijk
Lisserbroek,
Verloskundigenpraktijk Anno, Mundo-vroedvrouwen, Verloskundige
Praktijk Sportlaan, Tria Verloskundigen, Verloskundigepraktijk Margriet,
Verloskundig
Centrum
Haaglanden,
Verloskundigepraktijk
Life,
Verloskundigen Praktijk Den Haag, Ella Verloskundigen, Tara
Verloskundigenpraktijk, Verloskundigenpraktijk Marga Kortekaas & Kirsten
Heetkamp. Wij danken de verloskundigen hartelijk voor hun inzet!
Wilt u ook met uw praktijk ook meewerken aan ‘een goed begin? Dat kan! U kunt daarvoor het beste telefonisch
contact opnemen met één van de onderzoekers op 071 -527 3847 of 071 – 527 4088. Deelnemende praktijken
krijgen van ‘een goed begin’ een uitgebreid pakket met een informatiebrief voor verloskundigen en
promotiemateriaal ten behoeve van de werving, zoals folders en een uitgebreide informatiebrief voor
geïnteresseerde, aanstaande moeders.
Deel uw ervaringen
Wij zijn ook zeker benieuwd naar de ervaringen van verloskundigen bij het benaderen van aanstaande moeders
voor het project. Heeft u tips of suggesties ter verbetering of behoefte aan meer informatie vanuit het
onderzoeksteam, dan horen wij dit natuurlijk graag. Ook de ervaringen en suggesties van (aanstaande) moeders
die meewerken aan ‘een goed begin’ zijn van harte welkom! Schroom dan ook niet om ons hierover te
benaderen! Onderaan de nieuwsbrief vindt u onze contactgegevens.
Reageren?
Heeft u suggesties, wilt u reageren op de nieuwsbrief of heeft u een vraag over het project, stuur dan een
berichtje naar eengoedbegin@fsw.leidenuniv.nl. U kunt hier tevens terecht voor vragen met betrekking tot de
betrokken onderzoekers en coaches. De informatie uit deze nieuwsbrief mag eventueel worden toevoegd als
rubriek aan reeds bestaande nieuwsbrieven binnen de participerende organisaties.
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