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terugblik
De dag startte met een ochtendprogramma voor 
alle deelnemers. KNOV voorzitter Linda Rentes en 
Jacqueline	 Joppe,	 bestuurslid	 van	 ActiZ,	 spraken	
met elkaar en met de zaal over het hoe en waarom 
van samenwerken. De ochtend werd afgesloten met 
de Ja-Maar® Omdenkshow, een wervelende voor-
stelling die mensen uitdaagt het beste uit zichzelf te 
halen. 

*Marlies Buurman, Senior Beleidsmedewerker bij 
ActiZ: “Ik vond het echt een ontzettend leuke dag, 
met veel positieve energie en zin. We wilden een 
andere conferentie organiseren dan de vele ge-
boortezorgcongressen die er de afgelopen tijd zijn 
geweest en nog komen. Die zijn ook allemaal heel 
goed, maar het hoofddoel van deze dag was niet 
informatieoverdracht, maar geïnspireerd met elkaar 
aan de slag gaan! We werken al goed samen, 
maar het kan echt nog veel beter. Daar was de zaal 
het ook over eens. We wilden in het programma 
de deelnemers op humoristische wijze uitdagen om 
eens anders tegen hun eigen samenwerking aan 
te kijken - kansen zien, in plaats van beperkingen. 
Daarom hebben we de Ja-Maar Omdenkshow 
gevraagd, wat volgens mij een groot succes was! 

*Anke Oostveen, beleidsadviseur bij de KNOV: “De 
dag is erg positief en inspirerend geweest. Het heeft 
een boost voor de samenwerking binnen de ge-
boortezorg opgeleverd. Maar ook het besef dat er 
meer gebruik moet worden gemaakt van elkaars 
mogelijkheden. Profiteer van elkaars kracht en wees 
trots op wat we samen kunnen neerzetten. Ga als 
verloskundigen en kraamverzorgenden met elkaar 
aan tafel zitten en bespreek waar je elkaar kunt 
aanvullen. En last but not least: betrek ook kraam-
zorg in de VSV’s, waarbij de eerste lijn ook sterker 
vertegenwoordigd is.”

*Nalonya van der Laan, verloskundige bij verloskun-
digenpraktijk De Bakermat in Wageningen: “Voor mij 
was het een dag om inspiratie te halen en te bren-
gen. Ik ben zelf erg getriggerd door het aanbod 
van kraamzorgorganisaties om hun kennis, kunde 
en netwerk te delen als het gaat om versterking van 
de keten op organisatorisch vlak. Als verloskundigen 
zijn we vaak buitengewoon praktisch ingesteld, en 
hebben we nog niet overal de vaardigheden en 
menskracht om regionaal een sterke stem neer te 
zetten als het gaat om het organiseren van de ge-
boortezorg. Gelukkig laten diverse ervaringen uit 
het hele land zien dat we die achterstand zeer snel 
aan het inlopen zijn.

*Hans Reinold, directeur Careyn Kraamzorg: “Mijn 
belangrijkste ervaring op het congres was zonder 
twijfel de Omdenkshow. Wat ik er van heb mee-
genomen, is dat we van nature niet geneigd zijn in 
nieuwe mogelijkheden te denken en dat je er echt 
moeite voor moet doen om problemen als kansen 
te blijven zien, ook als het tegenzit. 

visie
Kraamzorg vroeg de verschillende deelnemers naar 
hun persoonlijke kijk op het eigenlijke onderwerp: 
hoe is het gesteld met de samenwerking binnen de 
geboortezorg en hoe kan deze worden verbeterd?

*Anke: “Wij hebben gezamenlijk de balans opge-
maakt van onze samenwerking en zijn van mening 
dat wij nog een stap verder kunnen gaan. Er liggen 
nog voldoende uitdagingen waar wij juist met elkaar 
een antwoord op kunnen geven. Inspanningen en 
veranderingen zijn nodig voor het toegankelijk en be-
taalbaar houden van kwalitatief goede zorg. Er zijn 
volop mogelijkheden voor substitutie en taakherschik-
king binnen de geboortezorg. Daarbij moeten verlos-
kundigen en kraamverzorgenden gebruikmaken van 

   Samen werken aan betere 
 geboortezorg voor moeder en kind

Verloskundigen, kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties zijn  
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede samenwerking in de 
geboortezorg is dan ook van groot belang. Om die reden organiseerden  
de	KNOV	en	ActiZ	op	7	november	een	inspiratieconferentie	waar	alle	
betrokkenen met elkaar van gedachten konden wisselen. Kraamzorg 
sprak diverse mensen uit het veld over hoe zij terugkijken op deze dag.
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elkaars krachten: de verloskundigen vooral vanuit hun 
medische verantwoordelijkheid en de kraamzorg-
aanbieders	vanuit	hun	organisatiekracht.	Zo	wordt	de	
continuïteit van zorg voor moeder en kind gewaar-
borgd, onder meer door de inzet van de vervroegde 
partusondersteuning (continue begeleiding), en kun-
nen we samen de verwijscijfers omlaag brengen.

*Marlies: “Ik sluit me helemaal aan bij de mooie 
woorden van Anke. Net als de deelnemers vinden 
ook	ActiZ	en	KNOV	dat	de	samenwerking	tussen	de	
kraamzorg en verloskundige nog heel veel kansen 
biedt. Om te kijken waar we nog stappen kunnen zet-
ten,	hebben	ActiZ	en	KNOV	samen	met	een	aantal	
leden de balans opgemaakt en gekeken hoe en op 
welke terreinen we die stap verder kunnen maken. Dit 
heeft geresulteerd in het inspiratiedocument dat we op 
16 september dit jaar hebben ondertekend. Maar dit 
moet	natuurlijk	niet	alleen	een	papierentijger	zijn.	ActiZ	
en KNOV hopen dat dit de professionals in het veld 
kan helpen nog meer handen en voeten te geven aan 
deze samenwerking. We moeten nog meer gebruik 
maken van elkaar krachten. Continue begeleiding 
tijdens de bevalling is hiervan een mooi voorbeeld. 
Waarom komt dat nog onvoldoende van de grond? 
Het is goed om met elkaar hierover in gesprek te gaan. 
De thema’s waar de kansen liggen zijn allemaal op-
gemaakt in het inspiratiedocument. En hopelijk heeft de 
conferentie hier ook aan bijgedragen.”

*Hans: “In de eerste plaats zijn er veel meer profes-
sionals betrokken bij de geboortezorg dan alleen 
kraamverzorgenden en verloskundigen. Die laatsten 
onderscheiden zich echter wel van de andere part-
ners in die zin dat zij uitsluitend met geboortezorg 
bezig zijn. Gynaecologen, perinatologen, kinder-
artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de 
jeugdgezondheidszorg hebben naast de geboor-
tezorg ook nog andere werkterreinen. Wil je écht 
veranderingen doorvoeren, dan denk ik dat je er 
niet aan ontkomt de kernpartners onder de paraplu 
van één organisatie te brengen. 

In de tweede plaats moet de kraamzorg nog een 
forse inhaalslag maken als het gaat om een vol-

waardig	partnerschap	in	de	geboortezorg.	Zo	zijn	er	
binnen de kraamzorg geen landelijke zorgprotocol-
len. Dat is een ernstige tekortkoming, waar de sector 
als de wiedeweerga mee aan de slag moet. Ook 
is er nog veel aandacht nodig voor de opleiding 
van kraamverzorgenden. Integrale financiering zal 
leiden tot taakherschikking in de geboortezorg. Net 
als in een goed functionerend voetbalteam waar de 
spits de bal ook niet gaat ophalen in het eigen straf-
schopgebied, zal bijvoorbeeld de verloskundige al-
leen dan moeten worden ingezet als haar expertise 
noodzakelijk is en niet door een ander (bijvoorbeeld 
een kraamverzorgende) kan worden ingevuld. 

In de derde plaats ben ik van mening dat de zwan-
gere nog steeds onvoldoende positie heeft in hele 
discussie rond de geboortezorg. Er zijn al goede ini-
tiatieven zoals de ReproQ vragenlijst, maar het kan 
nog veel beter! 

Tot slot worden de kraamzorgorganisaties op dit 
moment nog veel te weinig betrokken bij alle ontwik-
kelingen, terwijl zij qua ondersteuning en backoffice 
faciliteiten ontzettend veel te bieden hebben voor 
VSV’s. Dat moet echt anders, zeker als de zorg in de 
nabije toekomst op VSV niveau georganiseerd wordt. 

inspiratie
In de middag konden alle bezoekers deelnemen 
aan verschillende inspiratiesessies. Kraamzorgor-
ganisaties en verloskundigen lieten zien hoe de sa-
menwerking in hun regio al gestalte krijgt en hoe ze 
daartoe zijn gekomen. 

*Nalonya: “Ik heb zelf geprobeerd inspiratie te 
brengen door aandacht te vragen voor Cente-
ringPregnancy, een vorm van prenatale zwanger-
schapscontroles die tot doel heeft de zwangeren 
te bevestigen in wat zij al weten, te ondersteunen 
en support te geven. En dat alles door de kracht 
van groepen. De resultaten in Amerika zijn wonder-
baarlijk goed: er is een enorme daling in premature 
baringen, waarvan het percentage in Amerika erg 
hoog is. In Nederland lijken de eerste cijfers van 
TNO onder meer te wijzen op minder verwijzingen.

Groepszorg kun je niet in je eentje geven. Ik zie 
enorme samenwerkingskansen tussen verloskundi-
gen en andere partijen. Ook de kraamzorg kan hier 
een grote rol spelen. De zwangeren krijgen de kans 
om de kennis en kunde van de kraamverzorgen-
den al tijdens de zwangerschap te leren kennen, 
waardoor het vertrouwen groeit. Daarnaast zorgt 
groepszorg voor een intensievere samenwerking 
tussen verloskundigen en kraamverzorgenden.”

samen de toekomst in
Wat heeft de inspiratiebijeenkomst de deelnemers 
gebracht?	Zijn	er	concrete	stappen	gezet	en	wat	zijn	
de plannen voor de toekomst?

*Hans: “Op het congres zelf zijn denk ik geen con-
crete stappen gezet. Dat hoeft ook niet, want die 
stappen moeten in de praktijk van alle dag worden 
gezet en dat gebeurt ook. Sterker nog, de praktijk is 
op veel plekken al veel verder dan de theorie. Daar 
waren een paar zeer aansprekende voorbeelden 
van te zien op het congres, zoals de samenwerking 
tussen verloskundigen en kraamverzorgenden in 
Geboortecentrum Origine in Breda.”

*Marlies: “ We wisten als dat er nog meer gebruik-
gemaakt zou kunnen worden van elkaars moge-
lijkheden, anders was deze conferentie niet nodig 
geweest. Voor mij was de oproep van een verloskun-
dige om ook de CenteringPregnancy samen met de 
kraamzorg op te pakken weer even een eye ope-
ner: inderdaad kan de kraamverzorgende met haar 
praktische kennis hier een uitstekende aanvulling zijn.

Verder	gaan	ActiZ	en	KNOV	op	basis	van	het	inspi-
ratiedocument en met de opgedane inspiratie van 
de conferentie een activiteitenplan opstellen voor 
2014 en verder. Wie weet wat voor een mooie din-
gen er dan weer op onze volgende gezamenlijke 
conferentie op het programma staan!”

*Anke: “De dag heeft inspirerende voorbeelden op-
geleverd waarmee verloskundigen en kraamzorg sa-
men aan de slag kunnen gaan. Er wordt nog te weinig 
gebruikgemaakt van elkaars mogelijkheden. Voor de 
uitwerking van de thema’s uit het inspiratiedocument 
wordt binnenkort een activiteitenplan opgesteld. 

Samen met kraamverzorgenden kan de continue 
begeleiding worden ingevuld. De partusassistentie 
en de vervroegde inzet door kraamverzorgenden 
hebben de laatste jaren meer aandacht gekregen. 
Veel kraamverzorgenden zijn extra geschoold en 
in steeds meer geboortecentra assisteren zij bij de 
fysiologische baring. Verloskundigen en kraamverzor-
gende zijn experts in het begeleiden van gezonde 
zwangeren en hun naasten. Dankzij de samenwer-
king met en inzet van de kraamzorg hebben vrou-
wen in Nederland de mogelijkheid om voor een 
thuisbevalling te kiezen. De komende jaren hebben 
verloskundigen en kraamverzorgenden elkaar hard 
nodig om het belang van deze keuzevrijheid voor het 
voetlicht te krijgen en te houden.

Het inspiratiedocument is online te 
bekijken via www.actiz.nl/cms/
streambin.aspx?documentid=13461

Zie	voor	meer	informatie	over	CenteringPregnancy	www.centeringhealthcare.nl




