
 

  

De beste weg naar integrale geboortezorg richt zich op de verbetering van de zorg voor 

moeder en kind en houdt organisatie en financiering daaraan ondergeschikt. “De 

programmatische aanpak” maakt dit mogelijk.   
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Overal in het land vinden gesprekken plaats over de intensivering van 

de samenwerking rond de geboortezorg. Verloskundigen, 

gynaecologen en kraamverzorgenden werken aan een 

samenwerkingsverband dat is voorbereid op het integrale tarief dat per 

1 januari 2017 verwacht wordt. Na die datum moeten de bij de 

geboortezorg betrokken disciplines in staat zijn om gezamenlijk 

contractpartner te zijn van de verzekeraar. 

Valkuilen onderweg 

De weg naar integrale geboortezorg is niet eenvoudig. Er zijn veel 

lastige vragen en ook verschillende belangen mee gemoeid. Een 

valkuil is dan ook dat teveel energie in geld en belangenstrijd opgaat. 

Dat gaat ten koste van de aandacht voor de zorg en ook van de 

motivatie van de deelnemers.  

De uitdaging is dan ook de aandacht op de zorginhoud te houden en te 

zorgen dat rand voorwaardelijke onderwerpen niet teveel de agenda 

gaan bepalen. Het is niet eenvoudig om dat te doen. Belangen laten 

zich immers niet negeren en besteed je er niet tijdig aandacht aan, dan 

kunnen het juist grotere kwestie worden die de inhoud mede gaan 

bepalen. 

De programmatische aanpak 

Balans houden tussen inhoud, financiën en belangen is een 

vaardigheid die kennis en ervaring vergt. Wij hebben die 

samengebracht in de programmatische aanpak. Deze voorziet in een 

focus op de inhoud, het versterken van de betrokkenheid van 

deelnemers en op het tijdig onderkennen en behandelen van positie en 

belangen kwesties.       

 

 

De programmatische 

aanpak zorgt ervoor 

dat de inhoud centraal 

blijft staan. 
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