
Kernteam
Het VSV-bestuur: !
• Dokie de Bont en Sylvia Bakker (als 

vervanger van Jose van Dalen) 
vertegenwoordigen alle eerstelijns 
verloskundigen in en om Zwolle (18 
verloskundigen praktijken) 

• Hans Beekhuis vertegenwoordigt de 
gynaecologen van de Isala 

• Sanne Beens de klinisch verloskundigen 
van de Isala 

• Sjoukje Kruisselbrink (Progez) is extern 
secretaris !

Overige deelnemers VSV: anesthesisten, 
kinderartsen, neonatologen, 
verpleegkundigen O&G, het ziekenhuis 
(Isala), Netwerk Acute Zorg (ROAZ), RAV 
IJsselland, cliëntenraad in oprichting.

Het kernteam: !
• Myrna Knol, Lianne Dieleman en Saskia 

Walgemoed vertegenwoordigen de 
verloskundigenpraktijken van het 
Verloskundigen Plein (8 verloskundigen 
praktijken) 

• Miriam Nienhuis het Kraamzorg-
samenwerkingsverband Zwolle e.o.  

• Harm de Haan en Bas Nij Bijvank de 
gynaecologen van de Isala 

• Roos Nijhoff de klinisch verloskundigen van 
de Isala 

• Sido Lublink de RvE Obstetrie &            
Gynaecologie van de Isala 

• Annelies Rulkens (Inn-Spiratie) is 
programmamanager van de Pilot Integrale 
Zorg Zwolle (PIZZ).

Nu… …Toekomst

Missie van het VSV is eenduidigheid  
brengen in de zorg die men wil verlenen. 
Hiervoor is het van het grootste  
belang dat deze zorg afgestemd  
is op elkaar. Het VSV ziet het dan  
ook als een belangrijke taak om  
de zorg gezamenlijk op elkaar  
af te stemmen middels het gezamenlijk 
schrijven van protocollen. !
Daarnaast zal het VSV overzicht houden  
op de gang van zaken binnen  
de zorg. Hiervoor heeft het een  
aantal werkgroepen zodanig  
ingericht, dat alle nodige partners  
vanuit het werkveld betrokken zijn. !
De werkgroepen zijn: 
• Perinatale audit 
• VGO (Verloskundigen Gynaecologen 

Overleg) 
• PDC-bespreking 
• POP-commissie 
• Complicatiebespreking 
• Gezamenlijke zwangeren bespreking (pilot)

Door middel van een pilot Integrale Zorg, wil 
de regio van het VSV Zwolle inzetten op een 
aanpassing van zorg die zowel 
zorgverbetering geeft, als een redelijke 
kostprijs vraagt. Het kernteam is belast met 
de voorbereiding van de pilot. !
Tijdens de voorbereiding staan organisatie, 
financiën en inhoud centraal. Vooral op 
inhoud zal afstemming plaatsvinden met het 
VSV.  

Omdat integrale zorg het doel is, heeft het 
kernteam ook de belangenbehartiging naar 
Achmea als taak (zowel wat betreft de 
module Integrale Zorg, als het inkoopbeleid 
voor geboortezorg). 

!
Voor ons ligt een uitgelezen kans en plicht 
om met elkaar ervoor te zorgen dat we de 
best mogelijke verloskundige zorg leveren 
van Nederland, die tot uiting komt in 5 
onderdelen: 
• Best haalbare uitkomst 
• Zorg dichtbij  
• Keuzevrijheid 
• Goede samenwerking en communicatie 

tussen de verschillende zorgaanbieders 
• Eenduidige informatievoorziening


