14 september
14:00 – 16:00 uur
3Zussen, Ophemertsedijk 2 in Tiel

PREVENTIE IN DE
JEUGDGEZONDHEID
Symposium voor wethouders, raadsleden en
aandachtsvelders jeugd en armoede

PROGRAMMA
13.45 Ontvangst met koffie /thee
14.00 Start programma:
• Opening door Daniël Muller (manager GGD Gelderland zuid) en
			 Atie Gelderloos (manager Jeugd, Gezin en Welzijn bij Santé Partners)
•		 Inleiding door Marjon van Klaveren en Emmy Visser (ambassadeurs
			 jeugdverpleegkundige GGD Gelderland zuid en Santé Partners)
•		 Jeugdgezondheid en preventie in Nederland - Igor Ivakic
			 (Directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
• Grip op preventief jeugdbeleid met de preventiematrix - Marga 		
			 Beckers (beleidsmedewerkster en gezondheidswetenschapper 		
			 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)
15.00 Pauze
15.15 Vervolg programma:
•		 Video ‘Aandacht voor de jeugd’ - gemaakt door Karin Boode
			 (GGD Ghor Nederland)
•		 Wat betekent opgroeien in armoede voor het kind en gezin?
			 - Mirjam Jobse (verpleegkundig specialist Santé Partners)
•		 Aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 		
			 biseksuelen, transgender en intersekse personen binnen de 		
			 gemeente - Tessa Goorsenberg (ambassadeur jeugdverpleeg			 kundige GGD Zeeland)
16.00 Afsluiting
			 Uitdelen van werkbezoek bon en gelegenheid tot napraten

Hierbij nodigen wij u uit voor het symposium
Preventie in de jeugdgezondheid. Een aantal vooraanstaande sprekers nemen u mee in de wereld
van jeugdgezondheid, de invloed van armoede op
jeugdgezondheid en de preventiemogelijkheden
binnen uw werkgebied om de jeugd gezond te houden.
Locatie: 3Zussen, www.3zussentiel.nl
Voor uw navigatie: Kwelkade 1 – 4001 RK - Tiel
Parkeren:
Parkeren op de Kwelkade is niet toegestaan (i.v.m. vergunninghouders).
Wanneer het parkeerterrein van 3Zussen vol is, kunt u parkeren in
de parkeergarage tegenover 3Zussen. Deze is op slechts 1 minuut
loopafstand.
Aanmelden via secretariaat@santepartners.nl

Dit symposium wordt georganiseerd door jeugdgezondheid ambassadeurs
Marjon van Klaveren (GGD Gelderland zuid) en Emmy Visser (STMR).

“In theorie is er geen verschil tussen
theorie en praktijk. In die praktijk is die er wel”
– Yogi Berra

