


In april van dit jaar heeft ROS Friesland een informatie-
bijeenkomst CenteringPregnancy georganiseerd voor 
alle leden van de VSV’s. Door enthousiasme van 
deelnemers over de methodiek en het verzoek tot 
organisatie van een training CenteringPregnancy hebben  
ROS Friesland en TNO besloten de training ook in 
Friesland aan te bieden en wel op woensdag 21 en 
donderdag 22 januari 2015 bij Nieuw Allardsoog te 
Bakkeveen. 
 

 adviesgesprek op locatie 

 deelname 2-daagse training CenteringPregnancy 

 3 dagdelen intervisie 
We gaan er vanuit dat u, door u aan te melden voor de 
training, besloten heeft CenteringPregnancy in uw 
setting te implementeren (en dus op de hoogte bent van 
de richtlijnen). 
 
Certificering vindt plaats per zorgverlener en is 
afhankelijk van: 

 deelname 2-daagse training CenteringPregnancy 

 bijwonen 3 intervisiebijeenkomsten 

 minimaal 3 groepen volledig gedraaid hebben 

 registratie van data en evaluatie 

In de training raakt u vertrouwd met alle facetten van 
het Model CenteringPregnancy. U ervaart dit zelf als 
professional en kunt dit vervolgens praktisch 
toepassen. Naast aandacht voor het implementatie-
plan en de voorwaarden ervan, wordt eveneens 
antwoord gegeven op vragen als 'hoe werf ik cliënten 
voor CenteringPregnancy?', 'hoe organiseer ik het in 
de praktijk?', 'hoe kan ik gebruik maken van de media 
voor bekendmaking?'.  
 

 Volledige deelname van de 2-daagse training. 

 Het minimum aantal deelnemers is 10. 

 Het maximum aantal deelnemers is 18. 

 Bij voorkeur 3 deelnemers uit 1 praktijk. 
 

 woensdag 21 en donderdag 22 januari 2015 

 van 9.00 uur - 17.00 uur 

 Nieuw Allardsoog te Bakkeveen 
 

€ 800,00 
 



T.b.v. de implementatie kunt u rekening houden met de 
volgende investering: 

 activiteitendoos € 200,00 

 flapover € 150,00 

 elektronische bloeddrukmeter € 150,00 

 bijdrage aanpassing ruimte/laag bed/ 
extra stoelen € 200,00 
 

De NZa geeft per 1 januari 2015 de beleidsregel module 
'integrale geboortezorg' af. Zorgverzekeraars krijgen 
hierdoor meer ruimte te investeren in samenwerking 
tussen zorgaanbieders, maar zijn niet verplicht hier 
gebruik van te maken. De Friesland Zorgverzekeraar 
heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. 
 

Verloskundigen en gynaecologen die Centeringgroepen 
gaan draaien incl. hun ondersteunend personeel, 
managers en collega's. 
 

 training: 8 uur cluster + 4 uur MIO 

 intervisie voor certificering: 12 uur MIO (4 dagdelen) 

U kunt zich aanmelden vóór 15 december 2014 door 
op de volgende link te klikken: aanmelden. 
Registratie op volgorde van binnenkomst. 
 

Inhoudelijk: Tryntsje Haga, t.haga@rosfriesland.nl 
Logistiek: Lianne van Mourik, l.van.mourik@rosfriesland.nl 

Dalhuysenstraat 35 
8448 EW  HEERENVEEN 
0513 - 626 805 
www.rosfriesland.nl  

1. Bij annulering vanaf 8 januari 2015 bent u 50% van de kosten 
verschuldigd. 

2. Bij annulering vanaf 14 januari 2015 bent u 75% van de 
kosten verschuldigd, daarna bent u het volledige bedrag ver-
schuldigd. 

3. U heeft altijd de mogelijkheid u te laten vervangen; graag in 
overleg met de organisatie. Er wordt dan wel 10% admini-
stratiekosten in rekening gebracht. 

4. U ontvangt een factuur. 
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