Nieuwsbrief “de zwangere centraal”
Berichten vanuit het project
Hallo allen,
Inmiddels zijn we met elkaar alweer anderhalf jaar onderweg binnen het project.
De Stuurgroep komt maandelijks bij elkaar, evenals de werkgroepen Organisatie en Samenwerking
en de PR werkgroep.
Na de expertbijeenkomst is de werkgroep literatuurstudie weer opgeheven; de taak zat erop.
Voor de direct betrokkenen merken we dat het project meer leeft dan voor de achterban.
Begrijpelijk. Tijd om de achterban weer wat actiever op de hoogte te brengen.
Waar werken we aan op dit moment:

Website: www.dezwangerecentraal.nl
De website wordt steeds verder gevuld. Van de meeste praktijken is de sociale kaart geplaatst.
Op deze wijze kan per praktijk worden zichtbaar gemaakt wie samenwerkingspartners zijn van de
verloskundigen in hun regio. De sociale kaart is een belangrijk hulpmiddel in de samenwerking voor
professionals. Ook voor de zwangere vrouw en haar partner belangrijk. Zij krijgen een beeld van de
samenwerking en kunnen zelf actief partners benaderen bij vragen of voor informatie.

(Praktijk Overbetuwe en ZRT volgen nog)
De website loont de moeite om eens te bekijken. Veel informatie over het project en de voortgang
vind je daar terug, evenals nieuwsberichten, en de mogelijkheid om je aan te melden bij de Linked In
groep.
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Uitwerking van de 5 thema’s in protocollen en werkafspraken met sociale kaart
Als vervolg op expertbijeenkomst van 28 maart hebben zich een aantal mensen bereid verklaard de
thema’s uit te werken tot protocollen en werkafspraken, met bijbehorende sociale kaarten. Klinkt
wat abstract, maar het einddoel is een handzaam document waarmee we concreet in de praktijk
kunnen werken.
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Eind van het jaar kunnen we naar verwachting de
resultaten tonen.
Oproep voor de achterban, ook in de regio : meld je svp aan op de Linked In nieuwsgroep om te
volgen wat er wordt ontwikkeld in de werkgroepen. Graag hebben we input vanuit verschillende
invalshoeken. Zo wordt de achterban als het ware een regio klankbord voor werkgroepleden. We
hebben al wat aanmeldingen, maar hoe meer hoe beter.
De nieuwsgroep vind je via de website.
Casemanager
Nadat de taken en verantwoordelijkheden gezamenlijk zijn vastgesteld naar aanleiding van de 1e
trainingsdag, is nu het moment om te evalueren hoe men in de praktijk werkt met deze rol.
De verloskundigen en gynaecologen rapporteren hierover terug voor 31 oktober. Informatie uit deze
evaluatie worden als input gebruikt voor de vervolgbijeenkomst van de training.
Interessante knelpunten zijn al wel gesignaleerd. Met name de aansluiting met de huisartsen in de
informatievoorziening en communicatie blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
Ook de samenwerking met het CJG is wisselend in de regio.
Vanuit de stuurgroep zijn er inmiddels initiatieven ontplooid om contacten te leggen met de
huisartsen en CJG uit de regio om het project actiever onder de aandacht te brengen.
Nieuws vanuit de werkgroepen
Communicatie en PR
Congres op 27 maart 2013.
Binnenkort ontvangen jullie allen een uitnodiging voor het afsluitend congres van dit project.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het wordt heel leuk! Informatief en inspirerend, en
vanuit een nieuwe invalshoek. Het congres is landelijk, bestemd voor alle professionals in de
geboortezorg: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen,
dietisten, psychologen, therapeuten, kraamverzorgsters, lactatiekundigen, JGZ en CJG en
gemeenten.
Er zijn wetenschappers om over hun inzichten te spreken en vanuit
“de zwangere centraal” worden de resultaten gedeeld. De middag wordt gevuld met
interessante interactieve workshops.
Oproep om je netwerk te mobiliseren voor dit congres! Wordt vervolgd.
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Organisatie en Samenwerking

Implementatie van de samenwerking

Naar aanleiding van de tussenrapportage naar Zonmw, heeft de projectsecretaris van Zonmw
ons uitgenodigd tot het indienen van een implementatie aanvraag voor 1 maart 2013.
Doel is hierbij hulp te bieden aan het veld om de samenwerking na
de ontwikkelfase te begeleiden en te ondersteunen.
De Academie Verloskunde Maastricht heeft als projectlid aangegeven de implementatie
aanvraag samen met de werkgroep te willen uitwerken.
Binnenkort hopen we meer te kunnen melden.

Tot zover !

Cornel Kirpestein,
Voorzitter stuurgroep

