
De ketensamenwerking heeft in 2017 vooral in 
het teken gestaan van ‘Hoe nu verder?’ Dat heeft 
aan het einde van het jaar geleid tot 

oriënterende bijeenkomsten over Value 
Based Health Care. 

In 2017 ontstond de behoefte 
d e m o g e l i j k h e d e n va n 
decentraal inkopen te 
onderzoeken door de 

onvrede over de manier van 
c o n t r a c t e r e n d o o r z o r g -
verzekeraars en doordat Zwolle 
e .o . g ro tendee l s onge -
contracteerd werkt. 

Door samen te 
werken aan een 
r e g i o n a l e 

c l i ën tenraad 
kunnen de aan-

gesloten praktijken en 
het Verloskundigen 
Plein nog meer invulling 
geven aan de behoefte 
van de zwangere bij het 
maken van (toekomst)plannen 
en samenwerkingsafspraken. 

In de Backoffice kunnen diensten, 
zoals groepscontractering, declaraties  
en scholing aangeboden worden aan de 
leden. 

Op 1 juli kwam de NZa met een verhoogd tarief. 
Dit tarief wilden de zorgverzekeraars niet volgen, 

waardoor massaal contracten werden 
opgezegd of niet getekend. De zorg-

verzekeraars deden water bij de wijn, 
maar toch hebben 8 van de 11 praktijken 

van de coöperatie het contract met 
o.a. Zilveren Kruis ontbonden. Deze 
praktijken krijgen wel 100% van het 
tarief vergoed, zodat Zilveren Kruis 
aan haar zorgplicht voldoet. De 
praktijken moeten direct aan de 

cliënt factureren.  

Om de belangen van 
de praktijken zowel 
regionaal als lande-
lijk goed te behar-
tigen is vanuit de 
regiovisie een posi-
t ion paper ‘Beter 
Bevallen door Positief 

Zwanger zijn’ geschre-
ven. Daarin is 

vanzelfsprekend 
de reactie van de 

cliëntenraad mee-
genomen. 

De wetenschapscommissie deelt 
tijdens de thema-bijeenkomsten kennis 
over een of meerdere thema’s, die 

door de commissie onderzocht zijn. In 
2017 ging het over serotiniteit en dan met name 
het beleid bij strippen en arom in de eerstelijn en 
over baringshoudingen en  bekkenbodemschade. 

T i jdens de prakt i jkbezoeken stond het 
samenwerken op afstand door middel van 
Asana centraal. 

‘Samenwerken bevalt beter!’ In het beleidsplan voor 2017 staat daarover 
ondermeer: Waarom zouden we willen samenwerken? Om ‘de verloskundigen 
te empoweren’! De kern van empowerment is het versterken van de 
capaciteiten om meer zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie en 
daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat hebben we gedaan in 2017! 

	 	

Belangenbehartiging

samenwerken bevalt beter

Innoveren

Faciliteren

Kennisdelen

Op 14 september is 
het 5 jarig jubileum 

gevierd met een groot 
feest en een prachtig 
magazine!


