
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim 130 aanwezigen woonden op 19 mei jl. het Haags Geboortezorg Congres bij. Locatie ‘Parkoers’ in het 

Zuiderpark vormde het toneel voor de presentatie van de ontwikkelingen in de Haagse perinatale gezondheid 

en de activiteiten, resultaten en ambities binnen de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid.  

 

Deze aanpak is opgezet met de ambitie om de circa 7.000 kinderen die jaarlijks in Den Haag worden geboren, een goede 

geboorte en een gezonde start meet te geven en zo bij te dragen aan een gezonde jeugd. 

 

Welkom 

Een zeer divers gezelschap kenmerkte de opkomst. Allereerst lokale 

professionals als eerstelijns en klinisch verloskundigen, kraambureaus, 

Jong Florence JGZ 0-4, GGD Haaglanden, Gemeente Den Haag/CJG Den 

Haag, Lijn1, gynaecologen en kinderartsen uit het HagaZiekenhuis en 

MCH/Bronovo, huisartsen, lactatiekundigen en Xtra (welzijn), evenals het 

RVC Noordelijk Zuid-Holland en Expertisecentrum ETV. Daarnaast waren 

het ministerie van VWS, Gemeente Rotterdam, Gemeente Dordrecht, 

Erasmus MC, TNO, LUMC, KNOV, CPZ, Pharos, Longfonds, Zilveren Kruis, 

CZ en Perined vertegenwoordigd. 

 

Daphne Metaal (adviseur Lijn1) gaf als programmavoorzitter een woord 

van welkom en herdacht, middels haar persoonlijke herinnering en met de 

aanwezigheid van prachtige pioenrozen, Diana Koster. Diana overleed op 

25 april jl. aan de gevolgen van een hersenbloeding op 50 jarige leeftijd. 

Diana was verloskundige in regio Haaglanden, VrouwenCoach, schrijfster, 

spreekster, echtgenote en moeder. 

 

 

 

Aanleiding en start HAPG 

Dhr. Ton van Dijk, arts M&G, directeur GGD Haaglanden en tevens 

voorzitter van het Platform Perinatale Gezondheid, opende officieel de 

bijeenkomst en gaf een toelichting op de aanleiding en start van de 

Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid. 
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Perinatale gezondheid 

Mw. Dr. Ir.  Irene van der Meer, epidemiologisch onderzoeker (GGD 

Haaglanden) gaf vervolgens een update van de ontwikkelingen in de 

perinatale gezondheid: een aanzienlijke daling is waarneembaar in 

de perinatale sterfte in Den Haag. De daling volgt de landelijke trend en 

het verschil wordt kleiner. 

 

Reacties op de ontwikkelingen 

Vervolgens reageerden verloskundigen, gynaecologen, dhr. Ton van Dijk 

en prof. Dr. Eric Steegers, gynaecoloog en hoogleraar verloskunde 

(ErasmusMC Rotterdam) op de uitkomsten. De waardering voor alle inspanningen van de leden binnen het 

geboortezorgnetwerk is groot en dragen bij aan deze positieve ontwikkeling. 

 

Een overzicht van  activiteiten, resultaten en ambities is gebundeld in het boekje ‘Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid: 

resultaten en ambities in beeld’. Wethouder Jeugd, mw. Ingrid van Engelshoven, reikte na haar speech het boekje officieel 

uit aan alle platformvertegenwoordigers. Alle congresdeelnemers hebben tevens een exemplaar ontvangen. 

 

Dromen voor de geboortezorg 

In de interactieve sessie die volgde, hebben Annette de Graaf (projectleider 

HAPG) en Daphne Metaal de dromen en ambities voor de geboortezorg 

besproken. Deze waren bij binnenkomst  verzameld in de dromenbrievenbus. 

Enkele van deze dromen zijn getekend door Floris Oudshoorn van de 

Stripstudio. De tekeningen vormde de opmaat voor het gesprek. 

 

 

Vervolg 

Na de afsluiting door dhr. Ton van Dijk, werd het videopersbericht van de gemeente Den Haag vertoond en stond er 

een buffet klaar. Nog voor de zomer komt het Platform Perinatale Gezondheid bijeen om de vervolgstappen met elkaar te 

bespreken en te komen tot een volgend plan van aanpak.  

 

 

 

MEER INFORMATIE 

www.ggdhaaglanden.nl/publicaties 

http://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/perinatale-sterfte-den-haag-neemt-af.htm
http://www.ggdhaaglanden.nl/web/file?uuid=51f191e1-0d19-4713-9bec-9d31aa6f2083&owner=19086582-9f37-4a3d-a685-a7e8531408ec
http://www.ggdhaaglanden.nl/web/file?uuid=51f191e1-0d19-4713-9bec-9d31aa6f2083&owner=19086582-9f37-4a3d-a685-a7e8531408ec
https://www.youtube.com/watch?v=MPfntHg4epU&feature=youtu.be

