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Betreft 

Verhalen uit de Centering praktijk 

 

 

Beste Centering collega’s, 

 

Wij hebben jullie Centering verhalen nodig! 

CenteringPregnancy wordt inmiddels in een groot aantal praktijken én in enkele 

ziekenhuizen met succes gegeven: zowel zwangeren als verloskundigen zijn enthousiast 

over het Centering model. U bent of was een van die zorgverleners! 

 

(Inter-) nationale studies laten zien dat CP een positief effect heeft op de uitkomsten van de 

zwangerschap, het zorggebruik en dat de ervaringen en tevredenheid met de zorg 

verbeteren. Echter de indruk bestaat dat het effect van CP groter is en verder rijkt dan de 

onderzoeks-resultaten laten zien. Verloskundigen geven aan hun zwangeren anders en 

beter te leren kennen waardoor zij meer inzicht krijgen in de werkelijke 

zwangerschapsbeleving.  

Wij horen soms indrukwekkende verhalen uit de CenteringPraktijk die juist deze kenmerken 

laten zien. Deze verhalen zijn echter niet te vinden in bestaand onderzoek maar illustreren 

volgens ons wel waarom verloskundigen met zo veel meer plezier en tevredenheid hun vak 

uitoefenen wanneer de Centering methodiek wordt toegepast. Om kleur te geven aan de 

onderzoeksresultaten en om de essentie van CP beter te kunnen illustreren zijn wij op zoek 

naar mooie, sterke maar ook eenvoudige verhalen uit de verloskundige zorg volgens het CP 

model.  

 

Voorbeelden 

Een voorbeeld is de CP groep die bij een zwangere waarbij sprake was van huiselijk 

geweld regelde dat de partner ergens  op bezoek ging terwijl ondertussen de vrouwen 

hun groepsgenoot vergezelde naar de opvang. Alleen had zij dit niet aangedurfd.  

Of de moeders die elkaar eten brengen in de kraamtijd als het even niet gaat. 

Alle verhalen die laten zien wat Centering met vrouwen en partners (kan) doen wat betreft 

ondersteuning, kennis, zelfredzaamheid, empowerment, community building etc zijn 

welkom!  Ook verhalen die laten zien wat Centering met uw werkplezier doet, zijn welkom.  

 

Wij zijn op zoek naar de pareltjes uit de Centering zorg. TNO wil in samenwerking met Stichting 

Centering Nederland deze verhalen graag (anoniem) opschrijven : Het pareltjesboek: 

verhalen uit de Centering praktijk.  

Uiteraard hoeft u zelf niet te schrijven: dat doen wij voor u! Maar we hebben wel uw 

verhalen en ervaringen nodig. Bel ons, schrijf of mail ons om te vertellen dat u een pareltje 

heeft. Ook als u denkt dat uw verhaal niet zo spannend is. Laat die beoordeling aan ons 

over.  

 

U kunt ons bellen en mailen: suze.jans@tno.nl, 06-48017846 

Hartelijke groet en alvast veel dank 

 

Suze Jans & Marlies Rijnders 


