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Hoe kunnen innovaties in bekostiging en inrichting 
leiden tot betere integrale geboortezorg?

Ondersteund door een onafhankelijke beurs van

KLIK HIER OM TE REGISTREREN KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMA

Wat is een goede, regionale organisatie van de multidisciplinaire samenwerking?
Hoe kan deze ketenzorg duurzaam bekostigd worden?  

Met deze webinar hopen wij u handvatten te bieden om te komen tot een duurzame inbedding 
van integrale geboortezorg in uw regio. 

De voorgaande serie van de 3 e-learnings 'Geboortezorg in en na 2020' kunt u bekijken
via deze link. 

Met vriendelijke groeten, 

Het MediQuality team

Dr. Julia Spaan 
Gynaecoloog (Amphia Ziekenhuis, Breda) & Directeur Zorg Gynaecoloog  
(integrale geboortezorg organisatie (IGO) Annature in Breda).

Sprekers

Moderator

Prof. dr. Arie Franx 
Hoogleraar Verloskunde (Erasmus MC)

Dr. Bas Nij Bijvank  
Gynaecoloog en perinatoloog  (Isala Vrouw-kindcentrum, Zwolle)

LIVE WEBINAR / DONDERDAG 1 APRIL VAN 17:00 - 17:50

Geachte Healthcare Professional,
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de vierde live webinar getiteld ‘Hoe kunnen 
innovaties in bekostiging en inrichting leiden tot betere integrale geboortezorg?’ van de serie 
‘Geboortezorg in en na 2020’.

Het klinkt zo helder: een integrale, multidisciplinaire aanpak van de perinatale geboortezorg, 
waarbij de zorgvraag van de zwangere centraal staat en waarbij door een constante evaluatie 
van de uitkomsten én de cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger 
kan worden. 

Maar hoe dit in de praktijk succesvol te implementeren?                                                                 
Dat is nog niet zo helder. 

Hoe kunnen inhoudelijke zaken zo goed mogelijk afgestemd worden?                                                         

Maar hoe dit in de praktijk succesvol te implementeren? Dat is nog niet zo helder. 

Hoe kunnen inhoudelijke zaken zo goed mogelijk afgestemd worden? Wat is een goede, 
regionale organisatie van de multidisciplinaire samenwerking? Hoe kan deze ketenzorg 
duurzaam bekostigd worden?  

Met deze webinar hopen wij u handvatten te bieden om te komen tot een duurzame inbedding 
van integrale geboortezorg in uw regio. 

https://www.actito.be/wf/6817/911/nl/Start.act?source=Sprekers
https://cdn.mediquality.net/Roche/livewebinars/deel4/Roche_LiveWebinar_program_final_nl.pdf
https://www.actito.be/wf/6817/911/nl/Start.act?source=Sprekers
www.geboortezorg2020.nl

