
 

 

 

 

 

 

Nationaal Congres Organisatie 

Geboortezorg 
Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 – 16:30 uur 

 

Met als plenaire sprekers: 
� Prof.dr. Arie Franx, afdeling verloskunde  UMC Utrecht 

� Prof.dr. Koos van der Velden, voorzitter van ZonMw programma Zwangerschap en geboorte   

� Prof.dr. Leo ten Kate, em. hoogleraar VUmc 

� Prof.dr. Gouke Bonsel, arts-epidemioloog, Erasmus MC 

� Dr. Henk van Stel, Julius Centrum UMC Utrecht 

� Tony Lamping, medisch directeur Zorgverzekeraars Nederland  

� Prof.dr. Guus Schrijvers, Julius Centrum UMC Utrecht 

� En de voorzitters van de KNOV en NVOG 

 

En als dagvoorzitter 

� Prof.dr. Jan van Lith, UMC Leiden  

 

Georganiseerd door het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde 

van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in samenwerking met de afdelingen Verloskunde van 

het UMC Leiden en UMC Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013 
 



 

Waarom dit congres? 
 

Beleidsontwikkelingen in de geboortezorg zijn nauwelijks bij te benen. Begin 2010 kwam de 

Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (de “commissie van der Velden’)  met haar alarmerende 

nota Een goed begin. Kort daarna kwam de toen zittende minister Klink met het plan om 

verloskundige zorg te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen. Bovendien nam hij het 

advies over dat de zwangere er op ieder moment op moet kunnen rekenen dat de 

noodzakelijke behandeling binnen een kwartier kan starten. Minister Schippers nam dit 

standpunt over en werkt thans aan een uitvoering daarvan. Ook wetenschappelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen kwamen op gang. Wetenschappers vochten elkaars 

publicaties aan in de internationale wetenschappelijke tijdschriften en de massamedia 

besteedden grote aandacht aan de oorzaken van de hogere perinatale sterfte in Nederland. 

Geboortecentra kwamen van de grond en diverse verloskundige samenwerkingsverbanden 

werden geïntensiveerd of opgericht. Bovendien startte ZonMw het onderzoeksprogramma 

Zwangerschap en Geboorte.  

 

Al deze ontwikkelingen leggen een enorme druk op de eerste-, tweede- en derdelijns 

verloskunde in Nederland. Die moet steeds reageren. Er is weinig tijd voor reflectie en discussie 

met elkaar. Daarin wil dit congres verandering brengen. De hoogleraren Arie Franx en Koos van 

der Velden schetsen in sessie 1 recente ontwikkelingen in veld, beleid en onderzoek. Daarna 

(sessie 2) presenteren de onderzoekers Gouke Bonsel en Henk van Stel de nieuwe 

ervaringsvragenlijst voor zwangeren en jonge ouders, die overal te gebruiken is, ongeacht de 

plek van bevallen en ongeacht de discipline van de hulpverleners. De 3
e
 sessie is een 

paneldiscussie tussen voorzitters en directeuren van verloskundige samenwerkingsverbanden 

(VSV’s over de vraag: hoe hebben jullie de communicatie en besluitvorming binnen je VSV 

ingericht? Discussieleider is organisatie deskundige prof. Guus Schrijvers. In de 4
e
 sessie staat 

het preconceptionele consult centraal: emeritus hoogleraar Leo ten Kate bespreekt de 

geschiedenis en de theorie daarvan. Semiha Denktas presenteert de eerste resultaten van het 

Rotterdamse programma Healthy pregnancy for all. Innovatieve veldprojecten komen aan de 

orde tijdens de 5
e
 sessie: Boeiend is het te zien hoe professionals en cliënten overal in het land 

bezig zijn met vernieuwingen in de geboortezorg. De nabespreking vindt plaats tussen 

vertegenwoordigers van de KNOV, NVOG en Zorgverzekeraars Nederland. Zij spreken hun 

nieuwjaarswensen uit (het congres vindt plaats op 18.1) voor de geboortezorg in Nederland en 

reageren op wat er in de andere sessies is gezegd. Elders in deze brochure staat het programma 

volledig uitgewerkt.  

  

Dit congres nodigt deelnemers met betrokkenheid bij de geboortezorg uit om elkaar te 

ontmoeten en ervaringen en ideeën uit te wisselen. Je wordt geprikkeld, geïnspireerd en op de 

hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. Hiervoor vragen we een actieve inbreng. Na elke 

sessie met plenaire sprekers vindt een discussie plaats tussen de sprekers en de 

congresgangers, steeds onder leiding van de dagvoorzitter Jan van Lith, hoogleraar verloskunde 

te Leiden.  

 

Prijs voor het beste Verloskundig Samenwerkings Verband van 

2013 
Tussen de middag vindt de prijsuitreiking plaats aan het best functionerende verloskundig 

samenwerkingsverband van Nederland. De jury bestaat uit de hoogleraren Schrijvers en Franx. 

Zij kijken naar zes criteria voor de structuurkwaliteit van een VSV: 1. Is er een gezamenlijke visie 

opgeschreven? 2. Is de interne besluitvorming op schrift gezet? 3. Zijn er professionele 

zorgpaden voor instroom, taakverdeling en doorverwijzing? 4. Wordt de (keten)kwaliteit van 



zorg regelmatig besproken? 5. Is het berichtenverkeer tussen professionals en tussen VSV-

bestuur en achterbannen vastgelegd? 6. Vindt regelmatig evaluatie plaats van het VSV-

functioneren? Bij elke vraag kun je maximaal het rapportcijfer tien halen. Het VSV met de 

meeste punten wordt VSV van het jaar 2013. De prijs bestaat uit 1. Eeuwige roem 2. Een 

certificaat om op te hangen in een vergaderzaal en 3. Vier kaartjes voor een musical naar keuze. 

Graag nodigen wij VSV besturen uit zich aan te melden voor 8 januari 2013. Dat doe je door de 

zes vragen te beantwoorden in een mail die je zendt naar congres organisator Petra Schimmel 

op P.J.Schimmel@umcutrecht.nl        

 

Doelgroep: 

 

Op het congres voel jij je thuis, als je behoort tot een van de van de volgende doelgroepen: 

• Verloskundigen in de eerstelijn 

• Verloskundigen in geboortecentra en ziekenhuizen 

• Gynaecologen  

• Huisartsen met interesse in de verloskundige zorg  

• Kraamverzorgenden en hun leidinggevenden  

• Andere professionals betrokken bij zwangerschap en bevalling zoals fysiotherapeuten, 

ambulanceverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, opvoedadviseurs en 

psychologen  

• Leidinggevenden van geboortecentra en afdelingen verloskunde 

• Bestuurders en medewerkers van beroepsverenigingen op het terrein van verloskunde 

en van verloskundige samenwerkingsverbanden 

• Adviseurs en directies van ROS’en in de eerstelijn  

• Accountmanagers en zorginkopers zorgverzekeraars 

• Adviseurs, managers, onderzoekers 

• Bestuurders of medewerkers van patiënt/consumenten organisaties  

• Beleidsmakers bij VWS, nationale instellingen en instanties en bij politieke partijen 

• Alle andere trekkers en vernieuwers, die in dit onderwerp zijn geïnteresseerd 

 

Accreditatie 

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen Sociale Geneeskunde, eerstelijns verloskundigen 

en gynaecologen. Tevens wordt het congres aangemeld bij het Kwaliteitsregister V & V. Er zal 

accreditatie worden aangevraagd bij de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie. 



 

Programma  
 

Dagvoorzitter: Prof.dr. Jan van Lith, UMC Leiden.  
 
Elke sessie (behalve de laatste) bestaat uit drie onderdelen van 20 minuten: spreker 1, spreker 2 en 
discussie/ vragen stellen. 

 

08.30 – 

09.00 

Ontvangst met koffie en thee   

 

09.00 – 

09.15  

Welkomstwoord door de voorzitter met o.a. onderwerp: recente  

ontwikkelingen bij het College Perinatale Zorg  

 

09.15 – 

10.15  

 

 

 

Sessie 1: Recente ontwikkelingen in wetenschap, beleid, Bij ZonMw en bij het CPZ 

- Prof. dr. Arie Franx, algemeen hoogleraar Verloskunde Divisie Vrouw en  

Baby, UMC Utrecht, Wetenschappelijke, professionele en 

beleidsontwikkelingen in de laatste twaalf maanden 

- Prof.dr. Koos van der Velden, Vicevoorzitter programma commissie 

ZonMw, Verschillen en overeenkomsten in de aanvragen van de diverse 

consortia voor wetenschappelijk onderzoek 

- Discussie 

 

10.15 – 

11.15 

Sessie 2: De zwangere en de jonge moeder aan het woord 

- Prof.dr. Gouke Bonsel, arts-epidemioloog, Erasmus MC, De uitgangspunten  

van de nieuwe vragenlijst naar ervaringen van zwangeren en jonge moeders  

met de geboortezorg 

- Dr. Henk van Stel, onderzoeker bij de afdeling health Technology 

Assessment van het Julius Centrum, UMC Utrecht, De resultaten van deze 

nieuwe vragenlijst in de eerste pilots  

- Discussie  

 

11.15 – 

11.45  

Koffie- en theepauze  

 

11.45 – 

12.45  

Sessie 3: Het functioneren van verloskundige samenwerkingsverbanden 

- Prof.dr. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, UMC Utrecht, 

Randvoorwaarden voor samenwerking binnen verloskundige 

samenwerkingsverbanden 

- Forumdiscussie, met enkele VSV-voorzitters; in welke mate voldoen zij aan  

de randvoorwaarden die Schrijvers opsomde. Toegezegd hebben reeds  

diverse voorzitters. 

- Prijsuitreiking voor het beste VSV op basis van ingezonden beleidsplannen 

en of beschrijvingen van organisatie structuur.  

 

12.45 – 

13.30  

Lunchpauze 

 

13.30 – 

14.15  

Sessie 4: Preventie vóór en tijdens de zwangerschap  

- Prof.dr. Leo ten Kate, em. hoogleraar VUmc, Wenselijkheid en  



werkelijkheid van het preconceptionele consult  

- Semiha Denktas, Erasmus MC, Healthy pregnancy for all: begeleiding van 

zwangeren uit lagere inkomensgroepen: de eerste resultaten  

- Discussie  

 

14.15 – 

15.45  

 

Sessie 5: Innovatieve projecten 

Zes korte presentaties van:  

-Cornel Kirpestein, verloskundige het ZonMw project “de zwangere centraal” 

in de Betuwe en ziekenhuis Rivierenland  

-Heidi Reijerkerk, Manager eerstelijnsverloskunde en 

zwangerschapseducatie De integrale geboortezorg, te beginnen met een 

integrale intake op te zetten en uit te voeren in Almere  

-Chris Kerkhof, directeur Telenatal, de thuisbewaking van zwangeren met 

een medische indicatie  

-Dr. Anneke Meuwese-Jongejeugd, Programmacoördinator Neonatale 

Gehoorscreening, De RIVM website (www.strakszwangerworden.nl) en 

toolkit (www.rivm.nl/toolkits)  

-R.J.L.M. Cikot, gynaecoloog bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 

Dirksland, De complete ontschotting in Dirksland  

-Ank de Jonge,verloskundige en wetenschappelijk onderzoeker bij het VUmc 

eerste resultaten van de INCAS-studie: een actie-onderzoek  

 

15.45 – 

16.30  

Nabespreking  

Reactie van Angela Verbeeten, verloskundige en KNOV-voorzitter, Sjaak 

Wijma gynaecoloog en NVOG-voorzitter en ZN directeur en arts Tony 

Lamping op wat er is gezegd vandaag. Deze drie gasten spreken tevens een 

nieuwjaarswens uit voor de geboortezorg in Nederland.  

 

16.30  Afsluiting Congres 

Einde Congres 

 

Vanaf 

16.30 

Drankje en hapje 

 
(Wijzigingen voorbehouden) 



 

 

Praktische informatie 
 

Plaats:            Definitieve locatie volgt nog, maar zal in elk geval in of nabij Utrecht zijn. 

 

Prijs:   € 225,- / € 230,- 

 

Aanmelding:  U schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te retourneren. 

Ongeveer twee weken voor het congres ontvangt u de bevestiging en 

routebeschrijving.  

 

Annulering:  Bij schriftelijke annulering voor 1 december 2012 berekenen wij € 25, - 

administratiekosten. Na deze termijn wordt het gehele bedrag in rekening 

gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een van uw collega's - in 

het bezit van uw bevestigingsbrief - van harte welkom. 

 

Informatie:   Petra Schimmel, coördinator nascholing Public Health 

    Telefoon: 088 – 756 9256, e-mail: p.j.schimmel@umcutrecht.nl 

 

Organisatie:  Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, 

UMC Utrecht, disciplinegroep Public Health 

Huispost Str. 6.131, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht. 

 

 

 

 

 

Aankondiging:  

Op 13 november 2012 start de Julius Masterclass Geboortezorg over recente ontwikkelingen in de 

organisatie van de geboortezorg. Deze duurt acht middagen. Maximale groepsgrootte is zestien 

deelnemers. Docenten uit het beleid, het veld en de wetenschap schetsen recente ontwikkelingen 

in 2012 en 2013. Daarnaast komen vele publicaties en ervaringen uit praktijkprojecten aan de orde. 

Wil jij je inschrijven voor deze Masterclass? Klik dan hier. (www.juliusacademy.nl/opleidingen) 

 

Check regelmatig onze website voor: 
 

relevante achtergrondinformatie 

* 

de deelnemerslijst (kort voor het congres) 

* 

de presentaties van de vermelde sprekers 

en workshops (kort na het congres) 

* 

www.juliusacademy.nl  
 



 

 

Inschrijfformulier                      U 520 
 

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg  

  

Via www.juliusacademy.nl (events) kan ook online ingeschreven worden! 

 

Voor- en achternaam:……………………………........................................................................m/v 

 

Functie:................................................................................................................................... 

 

Instelling:................................................................................................................................ 

 

Adres:................................................................………………….................................................. 

 

Postcode en plaats:................................................................................................................ 

 

E-mail:…………………………….................................................Tel.nr............................................ 

 

 

 

� Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemd congres dat plaatsvindt op vrijdag 18 

januari 2013 én verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden 

 

Betaling inschrijfgeld  (aankruisen wat van toepassing is) 

 

� Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de 

deelnemersbijdrage van € 225,- af te schrijven van: 

 

   giro/bankrekeningnummer.................................................................................... 

 

   ten name van.......................................................................................................... 

 

   te:........................................................................................................................... 

 

� Stuurt u mij een factuur ten bedrage van € 230,- (incl. € 5,- administratiekosten) 

 

Datum:        Handtekening: 

 

 

 

 

 

Retourneren aan:   Julius Centrum, Str. 6.131  

     T.a.v. Petra Schimmel 

     Antwoordnummer 8858 

     3500 ZK Utrecht 

     E-mail: p.j.schimmel@umcutrecht.nl 

 

 

 



 

 
 

 

 

Julius Centrum 

 
Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is een 

van de twaalf divisies van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). 

Het Centrum streeft naar een leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis 

op het gebied van gezondheidswetenschappen en de eerstelijns gezondheidszorg. Het 

Centrum vervult een voortrekkersrol op het gebied van onderzoek naar vier ziekte-

gerelateerde thema’s en methodologisch onderzoek. Het biedt hoog gekwalificeerde 

onderwijsprogramma’s voor (bio) medische studenten, onderzoekers, artsen en andere 

professionals in de gezondheidszorg en verzorgt academische eerstelijns zorg. 

De Unit Innovaties in de Zorg (v/h Public Health) is onderdeel van de divisie Julius 

Centrum. De Unit richt zich op onderzoek en evaluatie van innovaties op het gebied van 

geïntegreerde zorg, disease management en spoedeisende zorg. Ook is de Unit een 

kenniscentrum voor professionals in de zorg, managers en beleidsmakers.  

 

 

 

                        
 

 


