
Waarom deze dag?

“It takes a village to raise a child”. 

Vanuit die basisovertuiging lanceren we deze 
netwerkdag. Onze ambitie is om vanuit het 
werkveld samen te zoeken hoe we niet alleen 
beleid vorm kunnen geven in de praktijk, 
maar tevens ook input en inspiratie voor het 
beleid kunnen genereren. 

Durven we als maatschappij resoluut kiezen om 
in deze periode te investeren? Wat vraagt dit 
van ieder van ons? Niet alleen economisch heeft 
deze periode de grootste return on investment 
(Heckman). De impact op het welbevinden van 
de allerkleintjes én hun gezin is bepalend voor 
de rest van hun leven.

Dit is een bottom-up initiatief waarbij we 
samenwerking en afstemming willen facili-
teren. De bedoeling is dat iedereen die 
betrokken is tijdens de perinatale periode en 
het jonge kind, zowel zwangere vrouwen en 
hun gezin, als professionals de bomen door 
het bos kunnen zien in het snel veranderen-
de zorglandschap. 

Deze netwerkdag richt zich tot artsen, gynae-
cologen, vroedvrouwen, kraamzorg, kinderop-
vang, jeugdhulppartners, GGZ-actoren, lokale 
besturen, mutualiteiten, beleidsmakers, enz. 
We dromen ervan om een sluitende samen-
werking op lange termijn te ontwikkelen 
binnen het project “de eerste 1000 dagen van 
het leven”. 

SAVE THE DATE: 20 MEI 2022
Provinciale netwerk- en denkdag

“De eerste 1000 dagen
  van het leven”

Van zwangerschap(swens)
tot de leeftijd van 2 jaar: 
een window of opportunity

illustratie: Inge Jacobs



OPROEP
Als jij dit project een warm hart toedraagt en 

graag ambassadeur wil worden,
of je de mogelijkheid hebt om dit project financieel 

of praktisch te ondersteunen,

dan horen we graag van je!

WAT MAG JE VERWACHTEN:

• Intersectoraal netwerken: via een beurs 
organisaties, aanbod en mensen (beter) leren 
kennen

• Inspiratie: tijdens een enthousiasmerende 
inleiding worden we uitgedaagd om onze stem 
als professionals vorm te geven

• Zelf aan de slag: gespreks-, denk- en doe-mo-
menten in kleine groepen, waarbij je zelf 
thema’s, vragen en voorstellen kan aanbrengen

• Verslag: terugkoppeling van alle verzamelde 
input

Dit is een initiatief van de provinciale werkgroep
“de eerste 1000 dagen”

PRAKTISCH:

Voor wie: 

alle betrokken partners in provincie Antwerpen, 
bvb. algemene ziekenhuizen, Kind en Gezin, 
kraamzorgorganisaties , Geestelijke Gezondheids-
Zorg-partners, CKG’s, Huizen van het Kind, huisart-
sen, gynaecologen, vroedvrouwen, lokale besturen, 
mutualiteiten, kinderopvang, beleidsmakers,…

Waar & wanneer: 

vrijdag 20 mei 2022 van 9u30-15u
Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel

De inschrijvingslink volgt binnenkort!

De geldende covid-maatregelen zullen gerespecteerd 
worden.

https://forms.office.com/r/tvv9Hj3s7m

