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SYMPOSIUM 
Samenwerken in geboortezorg 

stand van zaken 2 
Samenwerken in al haar facetten 

 

7 november 2014 

12.30 – 17.30 uur 
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Progez organiseert als partner van het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland (ZeGNN) en in 

samenwerking met ROS Friesland, ELANN, AVAG, ACTion en ProKind het middagsymposium  

‘Samenwerken in geboortezorg, stand van zaken 2; samenwerking in al haar facetten.’ 

Dit symposium is het tweede van vier jaarlijkse symposia die tijdens de projectduur van het consortium  

ZeGNN zullen worden georganiseerd. De organisatie heeft een breed programma samengesteld waarin 

samenwerking in de geboortezorgketen van verschillende en verrassende kanten zal worden belicht. Wij hopen 

u hiermee te inspireren om stappen te zetten om de samenwerking met de zwangere en met uw partners in de 

geboortezorgketen daadwerkelijk vorm te geven! Er worden 6 workshops aangeboden. U kunt deelnemen aan 

2 workshops, uw voorkeur kunt u aangeven bij aanmelding.  

Wij ontmoeten u graag op 7 november bij dit symposium! 

 

Doelgroep Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen, kraamzorg, 3e/4e jaars studenten AVAG 

Organisatie Progez i.s.m. ELANN, ROS Friesland, ProKind, ACTion en de AVAG 

Datum + tijd Vrijdag 7 november 2014 12.30 – 17.30 uur 

Locatie  Hampshire Hotel Plaza Groningen, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen 

Kosten  € 25,- (studenten € 10,-) 

Accreditatie 3,5 uur is aangevraagd bij de KNOV, V&VN en ABAN 

Aanmelding Via www.progez.nl voor 17 oktober 2014 

Inlichtingen Progez, Elisabeth Floor a.e.floor@progez.nl en Marja Ooms m.ooms@progez.nl  

  Dokter Klinkertweg 16, 8025 BS Zwolle, T 038 – 455 70 80 

PROGRAMMA 
12.30 uur Ontvangst met koffie/thee 

13.00 uur Opening  

                            Dagvoorzitter mevrouw dr. F.J. Korteweg, gynaecoloog Martiniziekenhuis te Groningen 

13.10 uur Het toverwoord: integrale geboortezorg 

                            De heer drs. S.J. Terpstra, bestuurslid CPZ  

  Integrale geboortezorg is het toverwoord om tot een betere kwaliteit van zorg te komen. Het CPZ werkt  

                            hier op verschillende manieren aan om dit te stimuleren. Hoe staat het daarmee? 

13.40 uur How to be a community of inquiry? Filosofische oefening in gemeenschappelijke reflectie. 

                            Mevrouw drs. M. Tromp MA, organisatie filosoof Bureau voor Toegepaste Filosofie  

                            Minke brengt ons gemeenschappelijk denken verder. Kunnen wij elkaar eigenlijk wel verstaan? 

                            Zijn onze professies niet dusdanig verschillend dat echte gemeenschap onmogelijk is? En ook, staan de  

                            beelden die we van elkaar hebben onze samenwerking niet grandioos in de weg? Kúnnen wij tot nieuw  

                            denken komen? Samen nieuwe perspectieven ontwikkelen? Op nieuwe ideeën komen? Minke zal ingaan 

                            op filosofische en redelijke mogelijkheden tot collectieve reflectieprocessen en hiermee op Socratische 

                            wijze met ons oefenen. De sessie is snel, scherp, intens, confronterend soms, en altijd leerzaam en  

                            vermakelijk. 

14.40 uur Koffie/thee pauze 

15.00 uur Workshopronde 1 

16.10 uur Workshopronde 2 

17.20 uur Plenaire terugblik door de dagvoorzitter 

17.30 uur Afsluiting  

 

BEKNOPTE INFO 

INLEIDING 

http://www.progez.nl/cursussen-en-trainingen/aanbod-van-progez-cursussen-trainingen-3/samenwerken-in-de-geboortezorg-7-november-2014/inleiding-5.html
mailto:a.e.floor@progez.nl
mailto:m.ooms@progez.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS 
Workshop 1 Persoonlijke zorg voor de (a.s.) moeder en haar partner 

Mevrouw M. van Egmond, bestuurslid consortium ‘Nijmegen bevalt goed’ vanuit het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis. 

Mevrouw I. Janssen, adviseur Canisius-Wilhelmina ziekenhuis (unit Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording). 

Dé (a.s.) moeder bestaat niet. Elke (a.s.) moeder is anders en dit vraagt dan ook om persoonlijke zorg, afgestemd op de 

individuele wensen en behoeften. Klinkt logisch, maar hoe doe je dat in de praktijk? Het consortium ‘Nijmegen bevalt 

goed’ is in dit kader verschillende initiatieven gestart, zoals het aanstellen van een Moederraad en de inrichting van een 

online platform, MijnZw@ngerschap. Deze initiatieven sluiten naadloos aan bij het instrument, ontwikkeld binnen het 

Canisius-Wilhelmina ziekenhuis om de zorg persoonlijker te maken. Vier patiëntrollen bieden inzicht in de verschillende 

behoeften van patiënten en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan. De praktijk heeft aangetoond dat de 

patiëntrollen zeer geschikt zijn om de samenwerking met de (a.s.) moeder en haar partner.   

Workshop 2 Best practices vanuit het perspectief van de multidisciplinaire samenwerking. 

                            Wat werkt? En waarom werkt het? 

ACTion werkgroep uit de regio i.s.m. mevrouw A.P. Drost, coördinator ACTion project.  

De workshop gaat dit jaar in op het toepassen van de ACTion implementatiemethodiek. Hoe ziet de methodiek er uit? 

Hoe past u die toe? En aan welke aspecten zou u daarbij moeten denken in de praktijk van alle dag? Aan de hand van 

een paar voorbeelden uit de praktijk gaat u met deze methodiek aan de slag. Samen met ervaren ACTion-collega’s uit de 

perinatale zorg gaat u in op de uitdagingen en mogelijkheden die deze aanpak u geeft.  Wilt u een keer oefenen met 

deze pragmatische werkwijze? Kom dan naar deze informatieve en actieve workshop. 

Workshop 3 ‘Rondom Haarlem’; een start met integrale geboortezorg,  een voorbeeld uit Haarlem e.o. 

Mevrouw A.E. Brienesse,  verloskundige bij Verloskundigen aan het Spaarne. 

Mevrouw P.J.M. Pernet, gynaecoloog Kennemer Gasthuis te Haarlem. 

De VSV’s worden gestimuleerd om integrale geboortezorg met elkaar te organiseren.  

Maar hoe doet u dat? Waar begint u? Wat zijn valkuilen? Wat levert het op? Wat levert het de zwangere op?  

Het VSV Haarlem e.o. heeft een pilot uitgevoerd rondom gezamenlijke intake en heeft nu een jaar ervaring.  

Zij willen dit inspirerende voorbeeld graag met u delen. 

Workshop 4 Integrale geboortezorg; het zoeken naar balans tussen samenwerking en concurrentie vanuit het     

                            perspectief van de kraamzorg 

Mevrouw M. Buurman, senior beleidsmedewerker ActiZ Geboortezorg. 

Integrale geboortezorg vraagt om verstrekkende samenwerkingsafspraken. Hoe behoudt u daarin uw autonomie?  

Hoe vindt u de balans tussen concurrentie en samenwerking?  

Welke rol kunnen kraamzorgorganisaties spelen in het aangaan van de samenwerking? 

Workshop 5 “What women want”:  uitkomsten van cliënten onderzoek en  cliënt gerichte communicatie 

Mevrouw C. Baas, promovenda en verloskundige. 

Mevrouw L. Kool, docent en onderwijskundige Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen. 

De uitkomsten van het onderzoek; “Women’s suggestions for improving midwifery care in the Netherlands”, worden 

gepresenteerd. In de workshop wordt de uitkomsten vanuit het onderzoek met de deelnemers vertaald naar de praktijk. 

Op welke wijze kan de samenwerking en communicatie met de cliënte vorm krijgen. 

Workshop 6 Simulatie leefstijlgesprek in het kader van risicoscreening  

Mevrouw R. van der Stouwe, cultureel antropoloog, verloskundige en docent AVAG 

Mevrouw R. van de Broek, actrice 

Hoe beweeg ik mijn cliënt om te stoppen met roken of hulp te zoeken voor psychische of andere problemen? In deze 

workshop wordt onder leiding van Renate van den Broek geoefend in motiverende gespreksvoering op basis van 

risicoscreening (genotmiddelen, medicijngebruik, psychische klachten). Voorafgaand is er een korte toelichting door 

Relinde van der Stouwe vanuit de projectgroep Projectstructuur kwetsbare zwangeren. Daarnaast zullen medewerkers 

van de GGD/VNN hun ervaring met leefstijlconsulten inbrengen in de discussie. 


