
 

 

Het bestuur van Echo Enzo BV 
bestond in 2016 uit: 
• Wilma Dijks: penningmeester 
• Annemarie Gaasbeek: 

bestuurslid 
• Marjan Hoftijzer: bestuurslid  

Het bestuur kwam in 2016 
tweemaal bij elkaar met een van 
de secretaresses als notulist en de 
directeur van de coöperatie als 
voorzitter. Er waren twee 
Algemene Vergaderingen van 
Aandeelhouders. Daarnaast zijn er 
diverse kwaliteitsoverleggen voor 
echo en CTG georganiseerd.

Binnen de coöperatie werken we als verloskundigen samen in de 
regio Zwolle. Want de echt grote uitdagingen, zoals de transitie in 
de geboortezorg, kunnen door geen enkele organisatie alleen 
opgelost worden. Jaar op jaar verbeteren we onze strategische 
positie door het bundelen van krachten en samen sterk te staan. 
We reduceren en delen risico’s waardoor innovatie mogelijk is en 
we onszelf beschermen tegen competitie. We maken gebruik van 
elkaars competenties en leren door kennis en ervaring uit te 
wisselen. Hiermee voldoen we niet alleen aan de verplichting van 
overheidswege samen te werken, maar vormen we ‘een gezicht, 
een stem’.
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Plein worden geleid door een bestuur bestaande 
uit verloskundigen, die lid zijn van het 
Verloskundigen Plein. Het bestuur van het 
Verloskundigen Plein bestond in 2016 uit:  
• Myrna Knol: voorzitter 
• Hetty Baerveldt: penningmeester 
• Alyke Deunk: bestuurslid 
• Jorieke van den Dool: bestuurslid 
• Alieke de Roon: extern bestuurslid (tot 18 

maart 2016) 

Het bestuur kwam 14 maal voor een bestuurs-
vergadering bij elkaar en daarnaast waren er 4 
Algemene Ledenraad Vergaderingen. Thema-
bijeenkomsten werden tweemaal georganiseerd 
o.a. over de klachtencommissie. Saskia 
Walgemoed is directeur van de coöperatie.

Het Verloskundigen Plein is een toonaangevend collectief van 
verloskundigen in en rondom Zwolle, verenigd in de Coöperatie 

Verloskundigen Zwolle en omgeving ua. De leden werken samen 
met alle professionals in de geboorte- zorg voor een optimale 

zorgverlening aan de zwangere+. Daarbij staan de wensen - zoals 
keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit - van de 

cliënten centraal staan. Samenwerken bevalt beter! 

Scholingen 2016: 
✓april: Opleiding CTG 
✓mei: Triage voor de assistenten van verloskundigen 
✓juni: Scholing Seksualiteit in de verloskunde 
✓oktober: Voedingsproblematiek bij de neonaat 
✓oktober: Workshop Asana 
✓november: Hecht training baringsletsels 
✓december: Hecht training baringsletsels

Wanneer werden de 98% a terme 
baby’s bij coöperatie praktijken in 2016 
geboren (LVR1 coöperatie):

Borstvoeding Op de 7e dag in het 
kraambed geeft 72% van de vrouwen 
borstvoeding (LVR1 coöperatie)

Aantal baby’s bij coöperatie praktijken in 2016 (LVR1 coöperatie):

1.865

< 32 (3)
32-36 (29)
37-42
> 42 (8)

Waar werden de baby’s bij coöperatie praktijken in 2016 geboren (LVR1 coöperatie):

Overdracht tijdens  
bevalling vanwege  
medische indicatie

Thuis bevalling onder leiding 
van de eigen verloskundige 
(landelijk 14%)

Poliklinische bevalling onder 
leiding van de eigen verloskundige

Gehele of gedeelte- 
lijke zwangerschap  
onder controle in  
ziekenhuis vanwege  
medische indicatie
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1-1-2016: De verloskundigen van de 
coöperatie starten met de pilot CTG. 
Hierdoor krijgt de zwangere met ‘minder 
leven’ in de eigen verloskundigenpraktijk 
een CTG in plaats van in het ziekenhuis.

15-1-2016: 
Nieuwjaarsborrel 
voor de keten 
geboortezorg in 
en om Zwolle.

11-2-2016: Strategiedag waarbij 27 
eerstelijns verloskundigen uit 12 
praktijken aanwezig waren. Uitkomst: 
• het behouden van fysiologie en 

bewerkstelligen van empowerment van 
moeder en kind. 

• de verloskundige aan het roer als 
‘casemanager’ in het zorgproces. 

• we zijn professionele ondernemers met 
medische eindverantwoordelijkheid.

12-2-2016: Karin Post, 
verloskundige uit Staphorst, 
overlijdt bij een auto-ongeluk.

22-6-2016: Behoeftepeiling onder zwangeren voor 
ZIGT met als aanbevelingen o.a.: 
• Iedere vrouw heeft eigen wensen en behoeften, 

geen één vrouw is hetzelfde. Met massamaatwerk 
geef je de vrouwen op allerlei vlakken keuzes.  

• De betrokkenheid van de vrouwen is hoog. Maak 
gebruik van deze hoge betrokkenheid.  

• De samenwerking en communicatie tussen de 
ketenpartners is cruciaal voor de cliëntbeleving.

2-6-2016: Lancering van het keurmerk 
www.samenwerkenbevaltbeter.nl. De 
Pleinrichtlijnen, die verder gaan dan de 
landelijke en regionale afspraken en 
waar alle leden zich aan houden, zijn te 
herkennen aan het keurmerk.

1-8-2016: Alet Liezen, 
verloskundige in Zwolle, overlijdt 
aan de gevolgen van een ziekte.

11-2016: 12 praktijkbezoeken in het 
kader van de herstructurering van de 
coöperatie. Doel: toekomstbestendige 
organisatie met groot draagvlak in de 
regio. Door op zoek te gaan naar gelijk 
opgaande belangen (Regio Visie) komen 
we tot een win-winsituatie, waarbij 
goede communicatie essentieel is met 
als gevolg commitment, mandaat, actie 
en verbinding.

27-9-2016: Ingelast 
overleg met Zilveren Kruis: 
“Om mogelijke onrust over 
de tarieven voor 2018 weg 
te nemen, neemt Zilveren 
Kruis een tussentijdse 
opzegmogelijkheid op in 
het tweejarige contract 
2017-2018.”

12-12-2016: De ledenraad stemt 
in met de Regio Visie ‘De 
Verloskundige van de Toekomst’. 
“Wij zetten de mens centraal, 
kijken in de eerste plaats naar de 
wensen en mogelijkheden tijdens 
de zwangerschap en bevalling en 
focussen ons vooral op 
gezondheid. De tevredenheid van 
de cliënt is continu leidend. 
Daarom zetten wij in op shared  
decision making, zorg op maat, 
zorg dichtbij en gezamenlijk 
zorg verlenen. Daarbij spelen 
continuïteit, doelmatigheid en 
preventie een belangrijke rol.” 

Verloskunde praktijk Wijde Wieden 

Verloskundigen Staphorst-Rouveen
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