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
geboortezorg voor een optimale zorgverlening aan de zwangere+. Daarbij
staan de wensen - zoals keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit van de cliënten centraal. S a m e n w e r k e n b e v a l t b e t e r !
Het Verloskundigen Plein is op 12 maart 2012
opgericht en bestaat in 2017 5 jaar.

Het bestuur van het Verloskundigen
Plein bestond in 2017 uit 4 leden:
Myrna Knol (voorzitter), Hetty
Baerveldt (penningmeester), Jorieke
van den Dool en Alyke Deunk
(algemeen bestuurslid). Saskia
Walgemoed is directeur van de
coöperatie.

Het Verloskundigen Plein is met 2 bestuursleden
ver tegenwoordigd in het bestuur van het
Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)
Zwolle. Annemarie Gaasbeek is in 2017
toegetreden en zij is tevens voorzitter van
het VSV. De coöperatie is met diverse
l e d e n ve r t e g e nwo o rd i g d i n a l l e
werkgroepen van het VSV en levert
op die manier haar bijdrage aan de
regionale afspraken rondom de
verloskundige zorg.
In 2017 zijn de volgende
scholingen georganiseerd:
anticoncep tie en hands-on
training op 20-4, borstvoeding op
11-5, miskraam op 2-6, tongriem
klieven op 18-9 en psychiatrie en
zwangerschap op 6-11.

In 2017 zijn er 4 themabi jeenkomst en georganiseerd, 4 Algemene Leden
Vergaderingen en het bestuur is
14 keer bij elkaar gekomen voor een
vergadering.
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