Doe je mee met ons ouderpanel?
Wat is Samen Groeien 010?
Vanaf dat je zwanger bent tot en met het tweede jaar van je
kind is bij elkaar 1000 dagen. De periode voorafgaand aan de
zwangerschap en deze eerste 1000 dagen zijn heel
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind en op de
ontwikkelingsmogelijkheden en gezondheid in het hele
leven.
(Aanstaande) ouders krijgen in deze periode met
verschillende zorg- en hulpverleners te maken. We willen
graag onderzoeken hoe de samenwerking verloopt en hoe
we die verder kunnen verbeteren. Dat willen we graag
samen doen met (aanstaande) ouders die extra zorg- en
hulpverlening hebben ontvangen voorafgaand aan de
zwangerschap of tijdens de eerste 1000 dagen.
Graag horen we van de ouders wat er goed gaat en wat er
beter kan. Ook willen we weten hoe we de zorg en hulp
kunnen afstemmen op wat (aanstaande) ouders nodig
hebben. In bijeenkomsten met (aanstaande) ouders en
zorgverleners bespreken we dan hoe we de zorg kunnen
verbeteren.
Het onderzoek heet ‘Samen Groeien 010'. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door het Erasmus MC samen met de
gemeente Rotterdam. Ook doen veel organisaties mee die
in Rotterdam zorg en hulp geven voorafgaand aan de
zwangerschap en tijdens de eerste 1000 dagen.

17 november op het
programma:
De focusgroep
(Aanstaande) ouders worden op 17 november 2021 van 16.00 –
18.00 uur uitgenodigd om mee te doen met een digitale
focusgroep. We gaan dan met elkaar in gesprek over wat jij
belangrijk vindt in de periode vanaf de kinderwens tot de
eerste 1000 dagen nadat je zwanger bent geworden.
Naast (aanstaande) ouders zijn er ook een aantal zorg- en
hulpverleners uit de deelnemende organisaties aanwezig om
hun ervaringen te delen.

SAMENWERKING
RONDOM DE EERSTE 1000
DAGEN VAN EEN KIND
Wij zoeken jou!
Wil je graag zwanger worden, ben je zwanger, is je
partner zwanger of heb je een kind van 0 tot 2 jaar
oud?
En heb jij ondersteuning gekregen op sociaal gebied
(bijv. leefstijl of huisvesting), voor psychische klachten,
voor schuldenproblematiek, voor verslaving of omdat
je een verstandelijke beperking hebt?
Dan nodigen we je graag uit om je ervaringen te
delen en mee te denken. Jouw ervaring is onmisbaar
om te kijken wat er beter kan.
We zoeken zowel (aanstaande) vaders als
(aanstaande) moeders.
Je wordt tijdens het onderzoek op verschillende
momenten gevraagd om je mening te geven over
dingen die op dat moment spelen.
Natuurlijk ontvang je van ons een passende
vergoeding en als het nodig is reiskosten- en
oppasvergoeding.

Me e do en o f m ee r i nfo rm ati e?
Neem contact op met:
Sushma Munshi, onderzoeker
Samengroeien010@erasmusmc.nl
Heidi van Heijningen-Tousain, coördinator
Ouderpanel
TouHJ@hr.nl

