
 

  

1e online seminar 
Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg 

Nu belangrijker dan ooit! 
 

Proscoop organiseert als partner van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland 
(ZeGNN) in samenwerking met Zorgadvies Groningen, ROS Friesland, AVAG en de GGD Groningen 
het symposium ‘Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg’. Er is een interessant en actueel 
programma samengesteld waarin de samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland / 
Regionaal Overleg Acute Zorg (AZNNN/ROAZ) aan de orde komt, evenals de ervaringen van de 
VSV's met samenwerking in de coronatijd.  
U wordt geïnformeerd over actuele thema’s, inhoudelijke ontwikkelingen, plannen en resultaten in 
de geboortezorg in het noorden.  
 
Het programma bestaat uit een plenair- en break out gedeelte.  
Er zijn 5 break outs waar dieper ingegaan wordt op het thema Acute Verloskunde. U kunt 
deelnemen aan twee van deze break outs. Uw voorkeur kunt u aangeven bij de aanmelding via de 
website. Er is een beperkt aantal deelnemers per break out beschikbaar.  
Vol = Vol, dus schrijf u snel in!  
 
Deelnemerskosten: € 25,00 
Studenten: € 15,00 
 

Klik hier om u aan te melden! 
 
Wij verwelkomen u graag online op vrijdag 27 november 2020 van 09.30 – 12.15 uur.  
 
Accreditatie: is aangevraagd bij KNOV, V&VN en ABC (cluster 1). 

 
Programma plenair 
09.30 - 09.35 uur  Opening door dagvoorzitter Ayse Baltaci 
09.35 - 09.50 uur Het Consortium ZeGNN: terugblik op 2020 en vervolg consortia   

Jan Jaap Erwich, hoogleraar obstetrie UMCG en voorzitter stuurgroep 
Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland 

09.50 - 10.15 uur  Geboortezorg in beeld bij AZNNN/ROAZ   
Fred Kremer, adviseur Regionaal Overleg Acute Zorg / Acute 
Zorgnetwerk Noord Nederland   

10.15 - 10.30 uur Werkgroep capaciteit verloskunde Noord-Nederland 
   Fleurisca Korteweg, gynaecoloog Martini Ziekenhuis 

UITNODIGING 

https://www.proscoop.nl/agenda/acute-verloskunde-in-de-keten-van-geboortezorg-1e-online-seminar-nu-belangrijker-dan-ooit/


 

                             

        
 

 

  
 

 

 

UITNODIGING 

 

10.30 - 10.50 uur  Veranderingen in de organisatie van de geboortezorg in 
coronatijd en andere belangrijke ontwikkelingen in de 
geboortezorg  
Ank de Jonge, professor in Midwifery Science en Head of 

department of Midwifery Science  

10.50 - 11.00 uur  Korte pauze / indeling in break out rooms 

11.00 - 11.35 uur 1e ronde break out rooms 
11.35 - 12.10 uur 2e ronde break out rooms 
12.10 - 12.15 uur  Invullen kennistoets  
12.15 uur   Afsluiting in de break out rooms 
 

U kunt 2 voorkeur onderwerpen voor in de break out rooms aangeven: 
 

1. Thuisbevallingen in Coronatijd door Ank de Jonge. 
2. Invulling van cliëntenparticipatie. In gesprek met Joukje de Jong,  lid 

Cliëntenadviesraad Geboortezorg VSV Heerenveen-Sneek en Jantina Rump, lid 
ouderplatform NONA. 

3. Multidisciplinair trainen, een kijkje in de keuken door Mariëtte Groenewout, 
gynaecoloog UMCG en Heleen Winter, klinisch verloskundige UMCG. 

4. Overgang van geboortezorg naar JGZ vergemakkelijken door Centering, door   
Wilma Helmantel, praktijkbegeleider JGZ en Katja van Groesen, verloskundige.   
Uitwisselen van praktijkervaringen en zelf de Centering methodiek ervaren. 

5. Ernstige psychiatrische problemen in het kraambed en de gevolgen voor het kind, 
met aandacht voor psychoses, somberheidsklachten, hechting en sociaal domein, 
door Nynke Kuindersma, kinderarts fellow sociale pediatrie, UMCG en OCRN kinder- 
en jeugd GGZ en Erica Everts, kinder- en jeugdpsychiater, directeur Zorg van OCRN.  

 
Voor meer informatie:  
telefoon: Proscoop 055-5058610 
e-mail:  scholingsbureau@proscoop.nl 

 
 
  volgen. 

Ank de Jonge Jan Jaap Erwich Fleurisca Korteweg Fred Kremer 


