
 
Informatie & aanmelden 

Training gespreksvoering Wilde Kastanje  
 

Wat: Een training gespreksvoering (2 dagdelen) in het kader van de vernieuwde R4U 
vragenlijst 

Voor wie:   (klinisch) verloskundigen, intakeverpleegkundigen en artsen/arts-assistenten 
die in Rotterdam werken en de R4U gaan gebruiken1. 

Aantal:  10 deelnemers per groep 

Wanneer: Groep 1: 7 en 21 oktober 2022  09.30-12.45 
Groep 2: 11 november en 2 december 2022 09.30-12.45 
Groep 3: 16 en 30 januari 2023       13.30-16.45 

Locatie:  Live op een nader te bepalen centrale locatie van de gemeente Rotterdam  

Kosten:  Een eigen bijdrage van 75 euro pp. voor zorgverleners uit Rotterdam 
(zorgverleners buiten Rotterdam via eigen coalitie ca. 185 euro pp.) 

Accreditatie:   De training is geaccrediteerd voor verloskundigen  

 

Professionals leren 

- Hoe je m.b.v. de R4U (psycho)sociale risico’s kan signaleren;  

- Wat je kan doen als je stuit op zorgwekkende signalen bij een zwangere vrouw;  

- Hoe je deze signalen vanuit jouw eigen functie bespreekbaar kan maken; 

- Hoe je samen met de toekomstige ouder(s) kan komen tot passende vervolgstappen; 

- Hoe je als nodig hierbij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kan benutten; 

- Hoe je vervolgens kan samenwerken in de keten; hoe leg je dit uit aan de ouder? Wat heb je de 

ouder en het kind te bieden?  

Professionals vergroten hun kennis op het gebied van  
- Onderscheid tussen feiten, hypotheses en eigen gevoel. Bewust zijn van je eigen neigingen en 

strategie. Dit geeft meer helderheid in gespreksvoering met ouders, overleg met collega’s en 

dossiervorming; 

- Het positioneren en komen tot overeenstemming voor een volgende stap naar passende zorg en 

ondersteuning. Hierbij leer je de IK JIJ WIJ werkmethode van Wilde Kastanje te gebruiken; 

- De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wordt achter de hand gehouden, is niet 

het hoofdthema).  

Aanmelden?  
Meld je aan bij stevigestart@rotterdam.nl onder vermelding van je naam, functie, organisatie en BIG 
nummer en geef aan naar welke groep je 1e of 2e voorkeur gaat.  
 
Let op: omdat we trainingsbureau Wilde Kastanje tijdig moeten bevestigen of er voldoende 
aanmeldingen zijn, zit er aan elke groep een uiterlijke aanmeldingsdatum:  
 
Groep 1: 7 en 21 oktober     (aanmelden voor groep 1 kan tot 16 september 2022) 
Groep 2: 11 november en 2 december    (aanmelden voor groep 2 kan tot 21 oktober 2022) 
Groep 3: 16 en 30 januari          (aanmelden voor groep 3 kan tot 16 december 2022) 

 
 
 
In het kader van de AVG wijzen wij u erop dat u met uw aanmelding voor dit evenement expliciet toestemming geeft om uw 
persoonsgegevens te delen met de organisatie van de bijeenkomst en eventuele workshopbegeleiders. 

 

1 Indien mogelijk kan per groep ook een jeugdverpleegkundige en/of een medewerker van Moeders van Rotterdam 

deelnemen  
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