Oprichtingssymposium Universitair Centrum Zwangerschapspsychiatrie Erasmus MC
- Een transgenerationele benadering Zwangerschapspsychiatrie is al decennia lang één van de belangrijkste speerpunten van de afdeling
Psychiatrie van het Erasmus MC. Zowel op het gebied van patiëntenzorg als op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek is de afdeling nationaal en internationaal toonaangevend.
Leidend hierbij is hoogwaardige patiëntenzorg voor psychiatrisch kwetsbare zwangeren en ouders met
hun jonge kinderen. Multidisciplinaire samenwerking tussen de afdelingen Psychiatrie, Gynaecologie,
Kindergeneeskunde, Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie en de Ziekenhuisapotheek is ons fundament
en onze drijvende kracht.
Om onze (inter)nationale positie en onze samenwerking nog meer herkenbaar en zichtbaar te maken
treden wij voortaan naar buiten als het Universitair Centrum Zwangerschapspsychiatrie.
Tevens willen wij graag feestelijk stilstaan bij onze recent vernieuwde Moeder Baby Unit op de afdeling
Psychiatrie.
Wij nodigen u van harte uit om deze dag met ons mee te vieren.

Accreditatie:
Kosten:
Aanmelding:

20 mei 2014
Erasmus MC, exacte locatie volgt
Psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, gynaecologen, verloskundigen,
kinderartsen, verpleegkundigen, huisartsen, farmacologen, zorgverzekeraars
Aangevraagd bij de NVvP, NVK, NVOG, KNOV
Geen
Sandra Geers (s.geers@erasmusmc.nl), graag uiterlijk 14 mei

Programma
Voorzitter:

Kathelijne Koorengevel, psychiater

Datum:
Locatie:
Doelgroep:

12.30 uur
13.00 uur
13.15 uur
13.35 uur
13.55 uur
14.15 uur
14.35 uur
15.00 uur
15.20 uur
15.40 uur
16.00 uur
17.00 uur

Inloop met koffie en thee
Opening, prof.dr. Witte Hoogendijk, afdelingshoofd Psychiatrie
Screening en zorgtoeleiding bij psychiatrisch kwetsbare zwangeren, prof.dr. Gouke
Bonsel, hoogleraar perinatale gezondheid
Bipolaire stemmingsstoornis en postpartumpsychose, dr. Veerle Bergink, psychiater
Psychiatrie gezien vanuit de verloskamers, Tom Schneider, gynaecoloog-perinatoloog
Analyse van meconium: kwantificering van blootstelling aan drugs, dr. Birgit Koch,
ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog
Pauze
Intra-uteriene blootstelling aan psychofarmaca bij neonaten, dr. Sinno Simons,
kinderarts-neonatoloog
Belangrijke bevindingen uit Generation R, prof.dr. Frank Verhulst, afdelingshoofd Kinderen Jeugdpsychiatrie/Psychologie
Het transgenerationele perspectief, dr. Mijke Lambregtse-van den Berg,
psychiater/kinder- en jeugdpsychiater
De toekomst, getalenteerde onderzoekers geven hun blik op de toekomst
Feestelijke borrel en rondleiding vernieuwde Moeder Baby Unit

