
“De zwangere centraal” 
 

Naar multidisciplinaire 
samenwerking rondom geboortezorg 

in de Regio Rivierenland 
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                      Rivierenland 
 

• 2300 zwangeren per jaar 

• 7 verloskundige praktijken - kring “de Betuwe” 

• Ziekenhuis Rivierenland 

• VSV Rivierenland 

• Coöperatie “IRIS” 
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nederland marokko turkije indonesië 

suriname belgie duitsland polen italië 

roemenië somalië ethiopië irak oostenrijk 

servië slovenië hongarije ierland tunesië 

zuid afrika zuid amerika zweden belgië 

finland noord amerika frankrijk slovenië 

rusland engeland spanje afghanistan iran 
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• Veilige zorg 

• Beschikbare zorg 

• Kwaliteit 

• Zorg op maat – diversiteit 

• In de 1e lijn waar dat kan, in de 2e lijn waar nodig 
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                     Gezamenlijke visie en missie 

                            VSV Rivierenland 

                            naar lichaam, geest en ziel 

 

  “De geboorte van een kind is ook de geboorte van een    

                moeder en een vader, een nieuw gezin” 
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               Kring de Betuwe: meerjarenbeleidsplan 

 

 

 

    

                        www.rondomdezwangere.nl 

                   Zonmw programma: Op- één- lijn 

        Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 
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                                     Casemanager 

 

            Blauwdrukken voor samenwerking rondom                                    

                  gezondheidsthema’s en kenmerken 

             

                   Samenwerking rondom de baring 
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•             Psycho-sociale problematiek 

•             Lage ses 

•             Overgewicht 

•             Allochtoon ouderschap 

•             Tienerouderschap 

•             Vroegsignalering 

•             Preconceptie 

•             Begeleiding tijdens de baring 
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                     Zwangerschap                 
   “window of opportunities for awareness and change”   

 

           Bewustwording en gezondheidsbevordering 

                                      

                                     Preventie! 
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•     Voor – en nameting voor cliënten en professionals 

•     Analyse van de regio- literatuurstudie  

•     Kennismaken in de kernen- investeren in relaties 

•     Gezamenlijke visie op zorg voor de doelgroep 

•     Richtlijn communicatie 

•     Sociale kaart 

•     Zorgprogramma’s vaststellen en uitwerken 

•     Onderzoek naar financiele ondersteuning 
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•       Stuurgroep  met externe projectbegeleider 

•       Werkgroepen- wie doet er mee? 

•       Communicatie - website 

•       Refeeravond 

•       Case - studie  
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                               Projectperiode 
                          1 april 2011- 1 april 2013 
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                    Feestelijke afsluiting: symposium 

                               En dan is het feest! 
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                     Hartelijk dank voor uw aandacht 

 

                                     


