
Ondersteunen bij
kinderwens en
anticonceptie 
Online bijeenkomst voor huisartsen in achterstandswijken

Dinsdag 9 maart 2021
16.30 - 18.00 uur via Zoom



Onbedoelde zwangerschappen door verkeerd anticonceptiegebruik, abortussen in het geheim of
moeders met een burn-out, omdat ze hun kinderen te snel achter elkaar krijgen. Dit zijn
voorbeelden van situaties die eerstelijns professionals in achterstandswijken veelvuldig
tegenkomen, blijkt uit een verkennend onderzoek van Rutgers. 

Doel van de bijeenkomst
‘Wil ik kinderen? Hoeveel en op welk moment in mijn leven?’ Lang niet iedereen vraagt zich dit af.
Als huisarts kun je dit onderwerp proactief aankaarten en stimuleren dat mensen regie nemen
over hun kinderwens. Hoe doe je dat?

Programma
De online meeting zal bestaan uit een korte terugkoppeling van interviews met eerstelijns
professionals in achterstandswijken, maar is vooral interactief. Vier huisartsen uit
achterstandswijken brengen een casus in om met elkaar over in gesprek te gaan:

1. Nicole Stevens, huisarts in De Haag centrum.
2. Addy van der Woude, huisarts in Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmer).
3. Nienke van der Bij, huisarts in de Schilderswijk in Den Haag.
4. Renate Schoorlemmer, huisarts in Diemen-Zuid en Amsterdam Noord.

De bijeenkomst zal worden geleid door Nilüfer Gürses en Ingvil de Haan, beiden
programmamedewerker Anticonceptie & Abortus bij Rutgers.

Ieders visie of ervaring is welkom! Rutgers gebruikt deze informatie om het
ondersteuningsaanbod nog beter op de praktijk af te stemmen. Uiteraard hebben wij zelf ook de
nodige kennis en inzichten opgedaan, die we graag delen in de vorm van praktische tips en tools.
 

Deelnemen
Wil je inspiratie opdoen om onbedoelde zwangerschappen bij patiënten te helpen voorkomen?
Meld je dan vóór 1 maart a.s. aan via n.voorhout@rutgers.nl en noteer de bijeenkomst in je
agenda. Na 1 maart ontvang je dan een e-mail met het programma en inloggegevens voor de
Zoom meeting.
Ook interessant voor een collega-huisarts? Stuur deze uitnodiging gerust door!
 

Accreditatie voor deze bijeenkomst wordt aangevraagd.

"Veel zwangerschappen in onze
praktijk zijn onbedoeld. Dat wil niet
zeggen dat ze allemaal ongewenst

zijn, maar ze zijn zeker niet gepland."

Hoe ga je het gesprek aan over
gezinsplanning, seksualiteit en
anticonceptie?


