
 
 

Welkom op de 4de Veilige Kribbe 
                                 

 



Ochtendprogramma 1/2 

Woord van welkom door Tom Schneider 
 
 9:35 uur  Tunahan Kuzu, Tweede kamerlid PvdA, portefeuille ‘Zorg’                       
    De preventie van een onveilige kribbe, de mogelijkheden van de politiek  
     
10:00 uur  Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie 
     Risicofactoren voor kindermishandeling: De waarde van gestructureerde     
      risicotaxatie voor preventie   
 
10:30 uur  Allard de Witte, fotograaf                            
     Bekommer om de Fetal Alcohol Syndrome -kinderen:  Het FAS-project     

 

10:45 uur   Koffie/thee                                         
   

 



Ochtendprogramma 2/2 
11:00 uur Sandra Knuiman & Barbara Sibbles  
   Fetal Alcohol Spectrum Disorders:Neuropsychologisch kenmerken, gedrag&preventie 
 
11:30 uur Femke van Trier, Infant Mental Health-specialist      
    Zorgdragen voor een veilige kribbe: Het meeleefgezin                      
  
12:00 uur Jantine de Jong, medewerkster Frontlijn  
    Frontlijn: ‘Stevige steun voor moeders van kleine kinderen in Rotterdam’         
  
12:45 uur Lunch  
 Mogelijkheid om dierentuin en ‘expositiekarren’ van vrijwilligers  van de 
 Vrienden van Blijdorp te bekijken. 
 
13:00 uur LKPZ-Algemene Vergadering  
                                  

 



Middagprogramma  
14:00 uur Ingrid van Zoest, arts verstandelijk gehandicapten 
    De nieuwe richtlijn: ‘Anticonceptie voor verstandelijk gehandicapte vrouwen en 
    mannen’ 
  
15:00 uur Workshop 1 (Eauditorium): “Bevallen tussen de systemen”   
    Johann Rhemrev (gynaecoloog), Simone Valk (verloskundige),                                                     
   Margriet van der Nat en Ingeborg Hoeve (Leger des Heils) 
 
    Workshop 2 (Haaienzaal): Hoe ver mag je gaan in de ‘bekommerzorg’?             
    Eelke Groen & Tanja Witvoet (huisarts), rechter de Groot  
 
16:15 uur Afsluiting 
    Onder leiding van Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht:  
    Reacties op een interview over gedwongen anticonceptie in Dagblad Trouw 
    
16:30 uur Alcoholvrije borrel 
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Tegenstanders van drang en dwang 

 

Politiestaat 
 

Recht van de 
vrouw op 
vrijheid 



Zwangerschap 

Recht van het 
kind 
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te worden 
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vrouw op 
vrijheid 
 



Bij gedwongen anticonceptie  
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vrouw op 
vrijheid 
 



MAAR: tijdelijke anticonceptie 

Recht van het 
kind 

OM 
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vrijheid 
 



Kortom: 
 

Veel te discussiëren vandaag  
Hopelijk leidt het tot consensus en actie 

  Iedere spreker actiepunt           

 
 

    
 



   
 

Overzicht actiepuntenlijst Actiepunten 

Dhr Kuzu Consensus binnen beroepsgroepen over gedwongen 
anticonceptie bereiken door richtlijnen te maken  

Prof Ruiter Meer aandacht voor ouderfactoren bij onderzoek naar 
kindermishandeling 

Dhr de Witte FAS in beeld 

Knuiman & Sibbles Alle zwangeren moeten weten dat alcohol tijdens de 
zwangerschap schadelijk is voor het kind 

Mevr Van Trier Politieke aandacht voor Infant Mental Health en landelijke 
verspreiding voor het “Meeleefgezin” 

Mevr de Jong Alle vrouwen komen in aanmerking voor hulp van Frontlijn 

Mevr van Zoest Risicoprofiel opstellen voor zwangerschap bij verstandelijke 
gehandicapten 

Workshop 1 ‘Bevallen tussen de systemen’ Continuïteit van zorg moet de norm worden, zeker voor deze 
groep 

Workshop 2 ‘Bekommerzorg’  Gedwongen anticonceptie is wettelijk nog niet mogelijk. De 
workshop neemt met 100% voorstemmers aan, dat een verzoek 
wordt gericht aan de Minister tot het treffen van een wettelijke 
regeling.  



 
Bedankt voor uw komst! 

           
         Als u het evaluatieformulier invult, ontvangt u een deelnemerscertificaat!

   
 

     Tom Schneider 
     Pieternel Kolling 
     Leontien van Ravesteyn 
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