
In Vlaanderen lijdt 1 op 5 zwangere vrouwen aan maternal distress (MD). MD wordt om-
schreven als de emotioneel onevenwichtige staat tijdens de zwangerschap, wel of niet 
gerelateerd aan het verloop van de zwangerschap en/of de komende bevalling. De meest 
frequente klachten zijn depressie en angst. De korte en lange termijneffecten hebben invloed 
op de vrouw, haar familie en de maatschappij. 

In Nederland werd een online eHealth tool ontwikkeld om MD te signaleren. De gebruiksvriendeli-
jke, interactieve website bereikt niet alleen een grote groep vrouwen, maar biedt eveneens just-in-
time ondersteuning wanneer zwangere vrouwen er behoefte aan hebben. Het onderzoeksproject 
‘What’s AP mama’ van AP Hogeschool gaat na hoe deze tool, mits aanpassing aan de Vlaamse set-
ting, potentieel een oplossing kan bieden voor het screenen en verminderen van MD in Vlaanderen. 
De validiteit voor de Vlaamse context van de tool wordt over een periode van 2 jaar geëvalueerd. 

Onze samenwerking met werkveldpartner PANGG 0-18 Crosslink (Provincie Antwerpen Netwerk 
Geestelijke Gezondheid) is bijzonder waardevol voor dit project. Crosslink zet zich o.a. in voor 
infant mental health (IMH) en perinatale mentale gezondheid. Ze reiken een platform aan voor 
vertegenwoordigers uit het werkveld om hierover expertise uit te wisselen en deskundigheid te 
bevorderen. 

Meer informatie over What’s AP mama en Crosslink vind je op https://
www.ap.be/project/whats-ap-mama & https://pangg0-18.be/crosslink/
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zorg en welzijn in grootstedelijke context

Het thema ‘Zorg en welzijn in grootstedelijke context’ is een multidisciplinaire samenwerking binnen 
AP Hogeschool waarin actief naar creatieve en innovatieve oplossingen gezocht wordt die beant-
woorden aan actuele gezondheidsuitdagingen. Gezondheid wordt hierbij breed gedefinieerd als 
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en dit in de multiculturele en complexe samenlev-
ing die een grootstad typeert. 

In een dynamische context met een grote sociale en culturele diversiteit is het bouwen van bruggen 
tussen praktijkgericht onderzoek, opleiding en werkveld cruciaal om aan een adequaat zorgsysteem 
te werken. Het centrum heeft ervaring met verschillende onderzoeks- en begeleidingsmethodes, 
waarbij een respectvolle aanpak door alle betrokken partners voorop staat om vernieuwingen en 
innovatieve ideeën in de praktijk op te zetten. En dit niet alleen op gebied van nieuwe technologieën 
en producten, maar ook vernieuwende maatschappelijke processen en organisatiestructuren. Zowel 
binnen als buiten zorginstellingen, fysieke en mentale gezondheid, individuele en maatschappelijke 
problematieken.

Interesse om samen te werken? Neem dan zeker contact op met onze schakelpersoon voor het 
expertisedomein ‘zorg en welzijn in grootstedelijke context’: sarah.gillaerts@ap.be 

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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