
Mini-symposium “Verloskundigen op 1- lijn”
en aansluitend de openbare verdediging van het proefschrift  
Challenges of Integrating Maternity Care door Hilde Perdok

Datum:   maandag 11 december 
Tijd:   12.00-15.00 mini-symposium
  15.45-16.45 openbare verdediging
  met aansluitend een receptie.
Doelgroep:  eerstelijns- en klinisch verloskundigen. Studenten zijn ook van harte welkom.
Aanmelden via: *Link*  of  w.dejager@vumc.nl
Locatie:  Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. 
  De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Aula (vlakbij het Auditorium)
  De receptie is in de Basket De Boelelaan 1109-B (op 2 minuten loopafstand van de Aula) na  
	 	 afloop	van	de	promotie.
Prijs:   gratis
Accreditatie:  aangevraagd bij de KNOV

Uit het proefschrift van Hilde Perdok blijkt dat zorgverleners continuïteit van zorg voor de vrouw, belangrijk vinden. 
Echter, opvallend is dat er juist tussen eerstelijns en klinisch verloskundigen geen consensus is wat betreft de 
verdeling van verantwoordelijkheden en taken.

Het doel van dit mini-symposium is om verloskundigen op éénlijn te krijgen! Door een betere samenwerking tus-
sen eerstelijns verloskundigen en klinisch verloskundigen kan de zorg voor de zwangere geoptimaliseerd worden. 

Programma
12.00 Ontvangst met broodjes
12.30 Welkom door Gea Vermeulen (voorzitter)
12.45  “The organisation of maternity care”. Prof. dr. Declan Devane (Engels), auteur van Cochrane review 

“Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women”. 
13.30 “Cliënten visie op integrale zorg”. Spreker vanuit de Geboortebeweging.
13.50 Het belang van “verloskundigen op één lijn” voor behoud van fysiologie. Prof. dr. Toine Lagro-Janssen
14.20 Workshop “Hoe zoeken we de verbinding?”
15.00	 Afsluiting	met	thee	en	koffie
15.45 Openbare verdediging van het proefschrift “Challenges of Integrating Maternity Care” 

door drs. Hilde Perdok
17.00- 18.30 Receptie in De Basket
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Sprekers
Gea Vermeulen
Gea is directeur en bestuurder van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en afdelingshoofd van Mid-
wifery Science van het VUmc.

Prof. dr. Declan Devane (Zal in het engels presenteren)
Declan is Professor of Midwifery at NUI Galway and  Director of the Health Research Board - Trials Methodology Re-
search Network (HRB-TMRN). He is an Editor with the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group and an Honorary 
Senior	Lecturer	at	Cochrane	UK.	Declan has	a	particular	interest	in	the	implementation	and	evaluation	of	models	
of	maternity	care	and	on	methods	of	fetal	monitoring	including	cardiotocography	and	intermittent	auscultation. 

Stichting Geboortebeweging.
De Geboortebeweging zet zich in voor de rechten van vrouwen in de Nederlandse geboortezorg. 
De geboortebeweging streeft naar een samenleving waarin het recht van de vrouw om haar kind te dragen, baren 
en	verzorgen	op	haar	eigen	wijze	breed	wordt	gedragen. De	vrouw	is	de	actor	gedurende	haar	zwangerschap,	
bevalling en kraamtijd. Zij kiest zelf hoe, waar en met wie zij bevalt. Het zorgsysteem informeert, faciliteert en 
ondersteunt haar bij het maken van die keuzes. Dit kan het best worden omschreven als Vrouwgestuurde Ge-
boortezorg.

Prof. dr Toine Lagro- Janssen
Toine heeft lange tijd gewerkt als huisarts in Nijmegen en is emeritus professor Vrouwenstudies Medische Weten-
schappen. Ze is onder meer grondlegger van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen. Ze heeft een 
heldere visie op het belang van behoud van fysiologie om optimale zorg te kunnen leveren.


