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Stichting 
Geboortebeweging

 zet zich in voor de 
rechten van de vrouw 
in de Nederlandse 
geboortezorg tijdens 
zwangerschap, 
geboorte, kraamtijd 
en de eerste periode 
daarna.



Voor álle moeders
Zijn wij een patiëntenorganisatie?

Zijn wij voor ‘natuurlijk’ bevallen?

Zijn wij tegen de tweede lijn?



Cliënteninspraak:
waarom?

 eisen ZonMW, inspectie 
etc.

 Unieke invalshoek 
zwangere

 Winst te behalen

 Behoefte (onvrede) 
zwangere

 Fundamenteel recht 
(EU)



Onderdeel evidence 
based zorg!



Obstakels

 Iedere regio vindt het wiel uit

 Gebrek aan ondersteuning

 onafhankelijke ‘derde’ stem?

 Communicatie

 Representatie

 betrekken/ vasthouden zwangere

 Oplossing: landelijk steunpunt

 LET WEL - individuele zwangere beslist altijd!!! 



Onze plannen

De basis: lokale GB groepen



Onze plannen

Training (VOICES NCT)



Onze plannen

Overzicht te implementeren elementen uit de Zorgstandaard Fase Streefdata 

implementatie 
gereed

Kick off bijeenkomst eigen VSV 0 mei/juni 2017 

Gezamenlijke visie op integrale geboortezorg 0 mei/juni 2017 

Plan van aanpak implementatie 0 juli 2017 (deadline)

Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent (p.13 ZIG) 0 juli 2017 

Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren (p. 52 e.v., 54 ZIG) en met 
aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid

1 januari 2018 
(deadline)

Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking (p.12 ZIG) 1 januari 2018

Interprofessioneel geboortezorgteam (p.12 ZIG) incl. MDO (p. 47, 61 ZIG) 1 januari 2018

Eén vast aanspreekpunt (p.11, 45 ZIG) 1 januari 2018

Prenatale zorg (p. 20 ZIG) 1 januari 2018

Zorg bij bevalling en geboorte (p.29 e.v. ZIG) 1 januari 2018

Zorg na de bevalling en geboorte (p. 35 e.v. ZIG) 1 januari 2018

Acute zorg (p.41 e.v. ZIG) 1 januari 2018

Verloskundig samenwerkingsverband (p. 46 ZIG) m.u.v. zorg aan vrouwen met 
lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad

1 januari 2018

Zwangere en (ongeboren) kind centraal (p.10 ZIG) 1 januari 2018

Adequate voorlichting en counseling (p.11 ZIG) 2 januari 2019

Individueel geboortezorgplan (p.11, p.44 ZIG) 2 januari 2019

Preconceptiezorg 2 januari 2019

Cliëntenraad 2 januari 2019

Perinataal Webbased Dossier (p. 48 ZIG) 3 januari 2020 
(deadline)

Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden (p. 15 ZIG) 3 januari 2020 
(deadline)

 Moederraden METEEN betrekken



Onze plannen: steunpunt
 Informatie/ database/ website, intervisie, peer-to-peer 

contact, vragen, hulp bij voorbereiden vergaderingen 

 klachtensteunpunt



Resultaat:

Serieuze input/ stem van de 
cliënt, geen tokenism

Betere representatie/ 
achterban raadpleging

Behoud vrijwilligers/ kennis

Steun bij de onderlinge 
relaties

Samenwerking met andere 
cliëntorganisaties/ 
transparantie zorgcijfers



Wat vragen
we?

Steun en lobby steunpunt

Moederraden serieus en 
vanaf begin betrekken



vragen?
clientenparticipatie@geboortebeweging.nl

www.geboortebeweging.nl

GeboorteBeweging
Empowering Parents



* Stelling: Cliënteninspraak maakt de zorg
doeltreffender en beter.

* Vraag: Wat houdt je tegen?



Wensen, behoeftes & rechten

van kwetsbare zwangeren:

hetzelfde als alle vrouwen

• Empowerment

• Informed Consent / Refusal

• Ondersteuning

• Respectvolle zorg

• Communicatie

• Gelijkwaardigheid

• Toegang tot zorg


