
Symposium Samenwerken in Geboortezorg: Communicatie voorop! 

Ruim 120 deelnemers telde dit vierde Symposium van het Consortium Zwangerschap en 

Geboorte Noord Nederland dat op vrijdag 4 november jl. plaatsvond. Zie het programma 

elders op de website www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/noordnederland 

De dagvoorzitter Andrea Drost startte het plenaire deel van de dag met een presentatie 

in prezi waarin verloskundige zorgverleners aan het woord kwamen. Zij vertelden kort 

wat deelname aan een project of gebruik van een product van het Consortium hen heeft 

opgeleverd. Ook waren er filmpjes van VSV’s over het project waar ze hun Klein maar 

fijn subsidie voor gebruiken. Daarna beantwoordde een forum onder leiding van Jan Jaap 

Erwich vragen uit de zaal over de getoonde projecten. De resultaten die zijn behaald zijn 

zoals Andrea aangaf ‘van ons allemaal’ waarna we in een explosie van energie elkaar in 

de zaal de hand schudden om onszelf en elkaar te feliciteren met wat er met elkaar 

bereikt is! 

Vervolgens sprak Eric Hallensleben, gynaecoloog en voorzitter van ‘In Zwang’ te Gouda. 

Hij nam ons mee op een onderhoudende reis langs diverse ins and outs over 

samenwerking in geboortezorg onder de titel: ‘Help ons VSV verzuipt!’. Hij haalde de 

verwarring aan die er op landelijk niveau is, wat z’n sporen op de werkvloer nalaat. Het 

eigen VSV ‘ In Zwang’ kwam uitgebreid aan bod: met elkaar in gesprek volgens de 

socratische methode heeft geholpen de verschillende barrières te overwinnen. De 

begrippen autonomie en verbondenheid zijn een belangrijk uitgangspunt in de 

samenwerking. Over geschilpunten wordt in het VSV net zolang doorgepraat tot er geen 

overwegende beargumenteerde bezwaren meer zijn, ook een belangrijk begrip! 

De boodschap die hij meegaf was: blijf investeren in elkaar en werk verder aan de 

inhoud van zorg. Vertrouwen is daarin belangrijk.  

Martin Groesz was gevraagd om op de presentatie van dhr. Hallensleben te reageren; hij 

vroeg zich af of we de Taks Force Transitie Geboortezorg moeten zien als de 

Reddingsbrigade. Vervolgens gaf hij de ontwikkelingen op het vlak van Integrale 

geboortezorg aan en de producten die inmiddels door of in samenwerking met de Task 

Force opgeleverd zijn. De Task Force heeft inmiddels een eigen website: 

www.transitiegeboortezorg.nl .  Hier staan ook de regionale bijeenkomsten genaamd 

Road Show die de Task Force organiseert voor de VSV’s. De Road Show voor het noorden 

is op 16 november a.s. om 17.00 uur in Zwolle. 

Na het plenaire deel was er een smakelijke lunch en vervolgens de workshops, waarop 

hier een korte terugblik: 

Workshop  Eensgezind en toch slagvaardig besluiten in het VSV   

Pieter van der Meché, gecertificeerd sociocratisch organisatiedeskundige, Sociocratisch 

Centrum  

In de workshop heeft de heer Van der Meché kort de theorie m.b.t. de sociocratisch 

besluitvorming besproken zoals: Hoe krijg je mensen mee en hoe doorbreek je 

stroperigheid en patstellingen? Hoe werkt het sociocratisch model precies? Daarnaast 

werd er geoefend met het model. We weten nu wat een consent inhoudt: geen 

overwegend beargumenteerd bezwaar. Dat is iets anders dan een veto. Uit de reacties 

van de zaal denken we dat deze workshop nog wel een vervolg zal krijgen in de diverse 

VSV’s. 

Workshop  Hoe ontwikkelen wij ons VSV naar een integrale 

geboortezorgorganisatie  

Vera Schoenmakers  en Frans Annot, leden Taskforce 

http://www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/noordnederland
http://www.transitiegeboortezorg.nl/


In het plenaire gedeelte is al gesproken over de ondersteunende en faciliterende rol van 

de Taskforce. In deze workshop werd daar nader op ingegaan. Er komt een model waarin 

je kunt nagaan hoever je VSV is qua ontwikkeling. Dat is mede bepalend voor de te 

zetten vervolgstappen. Maar we zijn vooral met elkaar in gesprek geweest over de weg 

naar integrale geboortezorg/ integrale bekostiging toe. 

  

Centering Pregnancy, goed voor moeder en kind 

Katja  van Groesen 

De workshop Centering Pregnancy werd gegeven door Katja van Groesen, . De 

deelnemers ging bij binnenkomst in een kring zitten en zich aan elkaar voorstellen 

volgens  de methodiek van Centering Pregnancy. Gedurende de workshop werd er over 

de Centering gepraat via de methodiek van Centering. Dit leverde een ervaring op hoe 

het voelt als cliënt maar ook vragen en  inzichten over de methode.  

 

Workshop ‘Wat bezielt mij in de geboortezorg?’ 

Andrea Drost 

Tijdens deze workshop hebben de deelnemers de gelegenheid gekregen om zich te 

verbinden met het thema ‘Wat bezielt mij in de geboortezorg?’. Dit hebben zij kunnen 

doen op een creatieve manier. In alle rust en met toewijding hebben zij geknipt en 

geplakt om collages te maken. Gedurende een uur krijgt het ene na het andere mooie 

kunstwerk vorm. En als vervolgens de collages stuk voor stuk ‘gelezen’ worden, wordt 

duidelijk wat de deelnemers bezighoudt. Zowel als professional als als mens. Mooie 

persoonlijke gedachten en inzichten worden gedeeld. En het is bijzonder om te zien hoe 

dat kan in een open sfeer. Een proces waarin je verbinding kunt maken tussen je hart en 

je verstand. En dat is gebeurd. 

 

Een van de op 4 november gecreëerde collage-kaarten 

 

Workshop Onderhandelen  

Jenneke Weber, consultant 



In de workshop liep Jenneke in gesprek met de deelnemers vraagstukken langs die 

spelen bij het onderhandelingsproces. Ook in deze workshop werd het belang van heldere 

en zakelijke communicatie benadrukt: start de onderhandeling pas als je t onderling als 

eens bent over wat je wilt bereiken en stel je in het onderhandelingsgesprek vriendelijk 

en professioneel op. En zo nog veel meer tips over hoe je een onderhandeling aanpakt! 

Workshop Verlies, tegenslagen en veranderingen 

Harriëtte Modderman 

In de theorie over verlieskunde werden twee strategieën voor het omgaan met verlies en 

rouw benoemd. Het is de kunst om deze twee strategieën in balans te houden: het 

verdriet en de rouw ervaren en de tijd geven enerzijds en anderzijds ook je oriënteren op 

een nieuw of ander perspectief. Al te veel nadruk op een van beide strategieën leidt niet 

tot verwerking en kan je later opbreken (in een depressie of burn out). Er was jammer 

genoeg geen tijd meer om het model dat ze meebracht uit te werken. 

 

De organisatie kan terugzien op een mooi congres! 


