
Uitnodiging: werkbespreking regionale ontwikkelingen Integrale Geboortezorg     
      
Geachte collega, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. U bent al enige tijd betrokken bij het proeftraject ‘’integrale 
geboortezorg’’. Het is ons de laatste maanden steeds duidelijker geworden dat er grote behoefte bestaat aan het 
uitwisselen van ervaringen tussen de werkgroepen onderling. Hierbij gaat het niet zozeer om de inhoud maar veeleer 
om vraagstukken als: ‘’wat wordt de organisatievorm rekening houdend met het ZZP-schap van verloskundigen, hoe 
bereken je een integraal tarief, hoe zorg je voor een soepele overgang naar een nieuwe manier van factureren, wat 
zijn knelpunten en hoe heeft men dat opgelost?’’ Omdat niet alle stuur- en werkgroepen synchroon lopen is het onze 
vaste overtuiging dat wij hierbij van elkaar kunnen leren.  
 
Interactieve werkbespreking woensdag 20 januari 2016 op de Universiteit van Tilburg 
Wij hebben daarom besloten een meeting te beleggen waarbij in een niet al te groot gezelschap ervaringen, vragen 
en onzekerheden tussen de verschillende groepen kunnen worden uitgewisseld. Hierbij is gekozen voor groepen 
waarbij CZ dan wel VGZ preferente zorgverzekeraar is in de regio. 
 
Doelgroep 
In principe zijn vertegenwoordigers van de vier pijlers van integrale geboortezorg uitgenodigd: de eerstelijns 
verloskundige, de gynaecoloog (en klinisch verloskundige), het ziekenhuis en het kraamcentrum. Ook willen wij 
collega initiatiefnemers uit regio’s waarbij de ZV geen modulegeld regelingen heeft getroffen van harte uitnodigen: zij 
hebben mogelijk veel baat bij de informatie die op deze avond wordt uitgewisseld en moeten vaak zonder budget 
toch proberen stappen te zetten. Wij willen graag ‘’vrijuit’’ kunnen discussiëren tijdens de workshop en hebben 
daarom besloten de ZV niet uit te nodigen. Wij zijn ons er van bewust dat het CPZ op 21 december j.l. een mail heeft 
verstuurd voor een ‘’grote’’ meeting op 28 januari waarbij een groot aantal partijen is uitgenodigd. Toch hebben wij – 
na overleg met een aantal partners – begrepen dat er juist veel vraag is naar overleg in een kleinere samenstelling. 
Mogelijk dat wij de NZa nog uitnodigen. 
 
Werkwijze 
Het is de bedoeling dat – aan de hand van een aantal thema’s (organisatie, financiën, hoe richt ik het 
overgangstijdperk in) – interactief ervaringen worden uitgewisseld. Er zal genotuleerd worden en een onafhankelijk 
voorzitter wordt aangetrokken om de discussie zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen. 
 
Voorlopig programma woensdag 20 januari 2016 
  
16.30:    inloop met koffie / thee 
17.00 – 18.30 uur:  eerste ronde: organisatie, financiën. 
18.30 – 19.15:   souper 
19.15 – 20.45:   tweede ronde: hoe richt je een ‘’overgangsperiode’’ in naar integraal tarief, valkuilen 
20.45 – 21.00:   afsluiting met na afloop borrel 
 
Aanmelden: via het mailadres f.klaasse@obelon.nl. Toegang is gratis. De precieze locatie in Tilburg volgt nog. 
 
Met vriendelijke groet, en graag tot de 20e, 
 
Victor Pop   Hoogleraar eerstelijns zorg Universiteit van Tilburg, voorzitter werkgroep VSV Veldhoven 
Johan Goudswaard  Partner Bureau Obelon, projectleider VSV Dirksland, Bergen op Zoom-Roosendaal en 

adviseur ‘organisatie en financiën’ bij diverse VSV’s 
Frits Klaasse  Adviseur Bureau Obelon, deelprojectleider VSV Dirksland en Bergen op Zoom-Roosendaal 
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