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Nieuwsbrief niet leesbaar? Klik hier

Eerste nieuwsbrief ZeGO; meld u aan! 
  

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van uw consortium Zwangerschap en Geboorte 

Overijssel. In de digitale nieuwsbrieven ZeGO willen we jullie op de hoogte brengen 

van de laatste nieuwtjes uit de regio Overijssel. Uiteraard nemen we ook 

belangrijke ontwikkelingen vanuit de andere consortia mee. 

  

Vindt u de nieuwsbrief interessant voor uw collega's, kent u professionals die 

misschien ook geinteresseerd zijn, stuur hem dan door. Zij kunnen zich opgeven 

voor de volgende nieuwsbrieven via de knop 'aanmelden' rechts onderaan deze 

nieuwsbrief. Indien u zich wilt afmelden dan kan dat ook onderaan de nieuwsbrief. 

Vooraankondiging Symposium ZeGO 
  

'Samen werken in de geboortezorg' 
  

Donderdag 10 april 2014 van 16.00 tot 20.00 uur 

Locatie: Kulturhus De Bijenkorf Borne 

  

Tijdens het symposium zullen verschillende sprekers u meenemen naar 

veelbelovende en goed werkende projecten waarin verschillende disciplines binnen 

de geboortezorg samenwerken. Bent u ook benieuwd welke projecten in de 

geboortezorg van Overijssel succesvol zijn? En wat we kunnen leren van de 

projecten in de andere consortia? Noteer dan alvast deze datum in uw agenda!  

Stuurgroep en werkgroepen ZeGO 
  



 

De stuurgroep ZeGO komt 28 januari weer bijeen. 

De stuurgroep ZeGO denkt en beslist mee over de activiteiten die binnen het 

consortium worden uitgevoerd, zoals welke klein & fijn projecten zullen gaan 

starten en hoe het symposium eruit gaat zien. De projectleiders doen voorstellen 

en halen bij de stuurgroepleden informatie op over de wensen en behoeften bij de 

achterban. 

  

In juni zijn twee werkgroepen gestart om samen met alle disciplines binnen de 

geboortezorg van Overijssel te kijken wat men nodig en wenselijk vind om (verder) 

te ontwikkelen ten behoeve van ene goede samenwerking en daarmee betere 

geboorteuitkomsten. Lees meer over de uitkomsten van deze werkgroepen op onze 

website goedgeboren.nl/overijssel. 

  

Congressen & trainingen 
  

Van 18 - 21 september 2014 vindt het ISA wereldcongres plaats in Amsterdam met 

als titel: The 2014 International Congress on stillbirth, SIDS and Baby Survival. 

Voor meer informatie kijk op de website. 

Zwangerschap en Geboorte Overijssel is een samenwerkingsverband tussen VSV’s (Almelo, Enschede, 

Hardenberg, Harderwijk, Hengelo en Zwolle), Zorgbelang, Rossen, GGD-Jeugdgezondheidszorg, 

ROAZ, Ambulancediensten, opleidingen UMCG-AVAG, onderzoekers UT en UMCG. 
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