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SYMPOSIUM 

Samenwerken in geboortezorg 

stand van zaken 3 

Wat moet? En wat is goed? 

 

vrijdag 6 november 2015 
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ROS Friesland organiseert als partner van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland 

(ZeGNN) in samenwerking met ProGez, ELANN, AVAG, ACTion en ProKind het middagsymposium ‘Samenwerken 

in geboortezorg, stand van zaken 3; Wat moet? En wat is goed?’. Dit symposium is het derde van vier jaarlijkse 

symposia die tijdens de projectduur van het Consortium ZeGNN worden georganiseerd. 

In dit symposium wordt in de workshops dieper ingezoomd op een aantal aspecten van integrale geboortezorg: 

welke processen moeten anders worden ingericht bij nauwere samenwerking tussen de verschillende 

disciplines en domeinen: ICT, communicatie met en positie van de cliënt, ervaringen met een pilot Integrale 

bekostiging, privacy, etc. Wat betekent dit voor de samenwerkende zorgverleners in de VSV’s en wat zijn best 

practices of lessen uit de praktijk? Leren van en met elkaar! Deze vraagstukken worden ingeleid vanuit 

(inter)nationaal perspectief. 

Er worden 6 workshops aangeboden. U kunt deelnemen aan 2 workshops, uw voorkeur kunt u aangeven bij 

aanmelding. Wij ontmoeten u graag op 6 november bij dit symposium! 

 

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

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

Datum + tijd Vrijdag 6 november 2015  12.45 - 17.00 uur 

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

Kosten € 25,00 (studenten € 10,00) 

Accreditatie 2,5 uur is aangevraagd bij de KNOV, V&VN en ABAN 

Aanmelding Via www.rosfriesland.nl voor 16 oktober 2015 

Inlichtingen ROS Friesland, Lies van der Wal, l.vdwal@rosfriesland.nl & Lianne van Mourik, l.van.mourik@rosfriesland.nl  

 Dalhuysenstraat 35, 8448 EW Heerenveen, tel. 0513 - 626 805 

PROGRAMMA 
12.45 uur Ontvangst met koffie/thee 

13.15 uur Opening 

 Dagvoorzitter mevrouw A.P. (Andrea) Drost, onderwijskundige UMC, Groningen/coördinator ACTion 

project 

13.20 uur Integrale geboortezorg: Think global, act local 

 De heer P. (Pim) Valentijn, onderzoeker Jan van Es Instituut, Almere 

 In deze presentatie worden de huidige nationale en internationale ontwikkelingen in de zorg ge-

schetst. Actuele thema’s zoals: de decentralisaties, nieuwe financieringsmodellen, ketenzorg, taak-

herschikking, ICT, zelfmanagement, populatiemanagement, substitutie van tweede- naar eerstelijns-

zorg en de Triple Aim aanpak passeren de revue. Wat betekent dit nu voor de toekomst van de 

geboortezorg? Hoe ziet integrale geboortezorg er in de nabije toekomst uit? Wat moeten we nu op 

welke schaal organiseren? Welke risico’s lopen we nu als professionals? Hoe bouwen we een toe-

komstbestendige samenwerking? Deze vragen staan centraal in de plenaire opening. 

14.00 uur Workshopronde 1 

15.00 uur Netwerkmarkt met hapjes en drankjes 

16.00 uur Workshopronde 2 

17.00 uur Afsluiting in workshopzalen 

BEKNOPTE INFO 

INLEIDING 

http://registratie.rosfriesland.nl/details.php?dt_id=204
mailto:l.vdwal@rosfriesland.nl
mailto:l.van.mourik@rosfriesland.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS 
Workshop 1 De schakels verbonden: samenwerking in een lokaal netwerk geboortezorg 

Mevrouw A. (Atje) Klein Langenhorst, verloskundige, Hoogeveen 

Mevrouw I. (Ineke) Stolmeijer, CJG coördinator, gemeente Hoogeveen 

Wat heb je nodig om de geboortezorg lokaal goed te organiseren en af te stemmen binnen de zorg en met het 

sociaal domein? Welke aanpak werkt? Concrete voorbeelden en aanbevelingen uit Hoogeveen. 

Workshop 2 Integrale geboortezorg? Ons een zorg! 

Mevrouw E. (Esther) Oostenveld, gynaecoloog Tjongerschans/VSV-lid, Heerenveen 

Mevrouw M. (Martine) Jager, verloskundige De Vlinder/VSV-lid, Heerenveen  

Denk jij soms ook 'het is mij een zorg' als je denkt over integrale geboortezorg? Denk jij soms ook 'hoe gaan we dit 

redden naast alles wat er al van ons gevraagd wordt'? Denk jij soms ook 'ik heb er toch zo weinig invloed op'? Of ‘hoe 

moet dat toch met die juridische zaken?’ Of denk jij 'ik zou wel eens willen weten hoe anderen dat nou doen'?  

Spreken deze vragen tot jouw verbeelding? Kom dan in onze workshop inspiratie opdoen. Je zult met nieuwe ideeën 

naar huis gaan en jouw eigen ideeën krijgen bij ons de ruimte. 

Workshop 3 Privacy en gegevensdeling: Wat mag? Wat moet? 

Mevrouw mr. J. (Jolanda) van Boven, gezondheidszorgjurist Van Boven Advies, Arnhem 

Samenwerking met het sociale domein en integrale geboortezorg vragen om goede afspraken en heldere juridische 

kaders rondom het delen van patiëntgegevens. Gezondheidszorgjurist mr. Jolanda van Boven verkent samen met de 

deelnemers de do’s en don’ts aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. 

Workshop 4 Digitale communicatie in de geboortezorg 

De heer H. (Harold) Mous, gynaecoloog Nij Smellinghe, Drachten 

Zorginhoudelijke communicatie in de keten van geboortezorg kan eigenlijk niet meer zonder inzage in elkaars 

dossiers/systemen. Harold Mous bespreekt de pilot m.b.t. de Acute overdracht en geeft aan welke eisen een VSV 

moet voldoen om digitale uitwisseling mogelijk te maken. 

Workshop 5 Cliëntenparticipatie in de geboortezorg 

Mevrouw L. (Lindy) van Breda Vriesman, bestuurder Kraamzorg Het Groene Kruis, Groningen 

Mevrouw K. (Karien) Dijk, stafverpleegkundige GGD Fryslân, Leeuwarden 

In deze workshop willen we gezamenlijk de (on)mogelijkheden rondom het verbeteren van de participatie door de 

cliënt verkennen. Hoe kunnen we de cliënt beter laten meebeslissen in de spreekkamer? Hoe kunnen wij als 

professionals beter inzicht krijgen in onze zorgverlening? Hoe kunnen we, om dit te bereiken, de cliënt met partner 

een prominentere plek geven in onze zorgverlening? 

In deze workshop word je actief uitgenodigd te kijken naar welke mogelijkheden we hebben om dit proces te ver-

beteren. Jouw ervaring is hierbij uitgangspunt. 

Workshop 6 Samenwerking tussen huisarts en verloskundige: samen sterker? 

Mevrouw E. (Esther) Feijen-de Jong, docent Verloskunde Academie, Groningen 

De heer Ch. (Chris) Trompert, verloskundig actieve huisarts, Zuidhorn 

Mevrouw R. (Rinke) Pleging, verloskundige Schoterpoort Verloskunde en Echografie, Heerenveen 

Deze workshop start met een pitch waarin wordt aangegeven wat de rol van de huisarts is in de verloskundige zorg. 

Daarna is er tijd om met elkaar te discussiëren aan de hand van stellingen over de rollen van de huisarts en de 

verloskundige in de eerstelijns verloskundige zorg, samenwerking tussen beide beroepsgroepen en wat de huisarts 

en verloskundige voor elkaar kunnen betekenen. 


