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Kwaliteitsjaarverslag Verloskundigen praktijk de Zon 

 

Visie op kwaliteit 

Verloskundigenpraktijk de Zon stelt zich tot doel kwalitatief goede zorg te verlenen bij de 

begeleiding van zwangerschap, bevalling en kraambed in de eerste lijn. Daarbij zien wij 

zwangerschap en de bevalling als een natuurlijk gebeuren. Er is veel tijd en aandacht voor de 

cliënt. Er wordt gewerkt volgens de Verloskundige Indicatie Lijst. We hebben verschillende 

speerpunten waardoor we voor deze kwaliteit willen zorgen: 

 

 Goede voorlichting geven zodat zwangeren vol vertrouwen de bevalling tegemoet 

kunnen zien. We willen zwangeren vertrouwen geven in eigen lichaam en eigen 

kunnen. We hebben een voorlichtingsavond over de zwangerschap, een avond over de 

bevalling en een avond na de bevalling voor ouders. 

 Zwangeren en partners de ruimte geven om op hun eigen manier te bevallen mits 

binnen medisch verantwoorde grenzen. 

 Het blijven aanbieden van de thuisbevalling. 

 Het promoten van borstvoeding. 

 Het door alle medewerkers van de praktijk op één lijn zitten betreffende adviezen aan 

de cliënt en het verrichten van handelingen. 

 Het voorkomen van onnodig medicaliseren. 

 Het invoeren van de adviezen van de Stuurgroep. 

 Het jaarlijks doorlopen van de cyclus voor de accreditatie van de praktijk.  

 Het opzetten van Terra, centrum voor geboortezorg, samen met het 

TweeStedenziekenhuis, Kraamcentrum Thebe en 9 andere verloskundigen praktijken. 

 

Doelstelling van de praktijk 

 

De algemene doelstelling van Verloskundigen praktijk De Zon is het verlenen van eerstelijns 

verloskundige zorg in de stad Tilburg. 

 

Specifieke kwaliteitsdoelstellingen voor het jaar 2012: 

De maatschap bestaat uit Tannet Rozendal, Patricia Smulders en Bregje Verwijmeren. De 

doelstellingen voor 2012 zijn er vooral op gericht om de praktijk op verloskundig en 

organisatorisch niveau goed te laten functioneren, binnen een nieuw op te zetten 

samenwerkingsverband met andere verloskundigen praktijken, het TweeStedenziekenhuis en 

Thebe: TERRA, centrum voor geboortezorg. 

 Het ontwikkelen van een informatieavond over de zwangerschap en een avond over de 

bevalling, samen met de partners binnen Terra. 

 Het ontwikkelen van zorgpaden om de verloskundige zorg die we binnen Terra 

realiseren te optimaliseren. 

 Het starten van een intakebespreking met een gynaecoloog om in overleg een 

individueel beleid voor iedere cliënt te maken.  

 Het opzetten van een fysiek centrum voor Terra waar het mogelijk is een echo, een 

afspraak bij de verloskundige en, zo nodig, meteen een afspraak bij een gynaecoloog 

te maken.  

 Het verzorgen van goede berichtgeving aan de zwangeren en andere medische 

disciplines omtrent de ontwikkelingen in de praktijk. 
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 Het verder uitwerken van verloskundig beleid met als doel een eenduidig beleid te 

voeren, waarbij de nadruk ligt op een fysiologische benadering. Het eerder 

uitgewerkte beleid wordt geëvalueerd. 

 Het onderhouden van een informatieve website die voor iedereen toegankelijk is. 

 Het behalen van het kwaliteitscertificaat van de KNOV middels de KPA 

 Het houden van een avondspreekuur om het voor clienten makkelijker te maken buiten 

werktijd op controle te komen.  

 

 

Beschrijving van de praktijk 

 

Personele bezetting 

Verloskundigen: 

Tannet Rozendal werkt gemiddeld 11 dagen in de 4 weken. 

Patricia Smulders. Zij werkt gemiddeld 11 dagen in de 4 weken. 

Bregje Verwijmeren-Snieders werkt gemiddeld 14 dagen per 4 weken. 

Waarneming: 

Om de dagen die elke verloskundige maat minder wil werken en tevens vakanties en bij- en 

nascholingen op te vangen, werken er 3 vaste verloskundige waarneemsters bij de Zon: 

Klaartje Koolen sinds 2006,  Laura van Erve sinds 2007 en Hannah Havermans sinds 2009 

 

Praktijkassistentes: 

Er wordt gewerkt met 2 praktijkassistentes.  

Marlène Machielse is al bijna 20 jaar bij ons werkzaam. Zij werkt ongeveer 24 uur per week. 

Patricia Reijnen is sinds 2009 bij ons werkzaam, zij werkt ongeveer 16 uur per week.  

Hun taken zijn onder andere het aannemen van de telefoon, het maken van afspraken en 

overige administratieve werkzaamheden. Vakanties en vrije dagen lossen Marlène en Patricia 

onderling op. 

 

Achterwacht: 

Er is een achterwachtregeling met de Tilburgse collega’s. In eerste instantie wordt geprobeerd 

iemand van de eigen praktijk in te zetten. Lukt dit niet, dan wordt er gebruik gemaakt van de 

achterwachtregeling. Deze regeling is contractueel vastgelegd met verloskundigenpraktijk de 

Vlinder. 

 

Waarneemregeling: 

Om vakanties, vrije dagen en nascholingen van de maten structureel op te vangen zijn er drie 

zelfstandig waarneemsters werkzaam in de praktijk. Het aantal dagen dat een maat werkt 

binnen de praktijk wordt in overleg besloten. 

 

 

Praktijkorganisatie 

 

Organisatie van de zorg: 
Spreekuren: 

Spreekuren vinden plaats op drie locaties verspreid over de stad. De hoofdlocatie is onze 

eigen praktijkruimte binnen het gebouw van Thebe thuiszorg in Tilburg. Hier is spreekuur van 

maandag t/m vrijdag. Maandag- en vrijdagmiddag alsmede woensdagochtend zijn 

gereserveerd voor intakes.  
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Op dinsdagavond is er spreekuur in de Reeshof, een wijk in Tilburg, in het gebouw van 

Fysiotherapie Reeshof. 

Op dinsdagmiddag is er spreekuur in Tilburg Noord, in het gebouw van een fysiotherapeut 

aldaar.  

Er is van maandag tot en met vrijdag een assistente aanwezig voor het beantwoorden van de 

telefoon. Indien zij geen antwoord kan of mag geven belt de verloskundige die spreekuur doet 

de cliënte terug.  

 

Bevallingendienst: 

Er worden bevallingendiensten gedaan van 24 uur, 7 dagen per week. Na afloop van een 

bevallingendienst vindt een mondelinge overdracht plaats. Tevens is er een schriftelijke 

overdracht in de vorm van een tas met daarin de gegevens van cliënten die bevallen zijn.  

 

Visitedienst 

Op 3 dagen, te weten maandag, woensdag en vrijdag, wordt er naast een bevallingendienst 

een visitedienst gedaan. De verloskundige die deze dienst doet, is er enkel en alleen voor de 

kraamvrouwen. Zoveel mogelijke kraamvisites worden op die dag gereden, alleen de 

dringende visites worden ook op andere dagen gereden. Op deze manier is de werkdruk voor 

de bevallingendienst veel lager en kan er meer tijd en aandacht gegeven worden aan zowel de 

barenden als aan kraamvrouwen. Op deze manier hebben wij ook in 2012 invulling gegeven 

aan het begrip “tijd voor zwangeren” waarmee de KNOV zo succesvol actie gevoerd heeft.  

 

Bereikbaarheid: 

Als een cliënte zich aanmeldt krijgt zij zo spoedig mogelijk een informatiefolder toegestuurd 

waarin onder andere staat vermeld wanneer we bereikbaar zijn en op welke telefoonnummers. 

Tevens staat in 6 verschillende talen dat de informatie in deze folder zeer belangrijk is en dat 

als men deze niet kan lezen, dat ze dan iemand moeten zoeken die deze voor haar kan 

vertalen. Gedurende 5 dagen in de week is er de mogelijkheid om te bellen voor kleine vragen 

en het maken van afspraken. Buiten de spreekuurtijden staat een antwoordapparaat aan 

waarop staat hoe cliënten de dienstdoende verloskundige kunnen bereiken. 

De berichtgeving van de ziekenhuizen betreffende onze cliënten gebeurt per fax of indien 

nodig telefonisch. 

Voor dringende vragen en bevallingen is de dienstdoende verloskundige te bereiken via de 

mobiele telefoon. Indien deze telefoon is uitgeschakeld is de bereikbaarheid gegarandeerd 

door de semafoondienst via de zorgcentrale van Thebe. Op deze manier is 

verloskundigenpraktijk de Zon 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 

Intern overleg: 

Tweewekelijks is er cliëntenbespreking met alle verloskundigen (maten en 

waarnemers).Tijdens dit overleg worden ook allerlei lopende zaken besproken. Dit kunnen 

onder andere zaken zijn met betrekking tot protocollen of zaken die zijn ingebracht door de 

praktijkassistente. 

Minimaal 1 keer per 6 weken is er een maatschapsoverleg waarin beleid of praktijkorganisatie 

ter sprake komt.  

Ook vindt er 1 keer per 6/8 weken overleg plaats met de assistentes. 

Drie keer per jaar is er overleg met de waarnemers. 

Op jaarbasis hebben we met alle werknemers 1 functioneringsgesprek en 1 beoordelings-

gesprek.  
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Aard en locatie van de praktijk: 
Verloskundigen praktijk de Zon is een stadspraktijk. Tilburg heeft ruim 200.000 inwoners en 

heeft een grote, nog steeds in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk. Evenals twee overige 

praktijken werkt verloskundigen praktijk de Zon in geheel Tilburg. De vierde praktijk in 

Tilburg werkt enkel in nieuwbouwwijk de Reeshof. Zodoende blijft de keuzevrijheid van de 

cliënten gewaarborgd. We begeleiden ook zwangeren die bij de praktijk onder controle waren 

maar naar de omgeving van Tilburg zijn verhuisd tijdens hun zwangerschap. Verder 

begeleiden we cliënten die wonen in FIOM-huis de Bocht. 

Vanwege de aanwezigheid van Thebe kraamhotel De Meiboom krijgen wij regelmatig van 

cliënten buiten onze regio het verzoek om hen te begeleiden tijdens hun bevalling en 

kraamtijd in de Meiboom. 

  

Aantal zorggevallen in 2012 

Het aantal inschrijvingen in 2012 bedroeg 566. Dit is inclusief abortus, verhuizingen en losse 

kraambedden. Dit getal is afkomstig uit Onatal. Het komt overeen met de uitkomst van de 

LVR-registratie. Het aantal zorgeenheden in 2012 bedroeg 437.  

 

Samenwerking met: 

TweeStedenZiekenhuis 

Er is een goede samenwerking met het TweeStedenZiekenhuis te Tilburg. Samen met de 

gynaecologen van dit ziekenhuis zijn we bezig met het opzetten van Terra, centrum voor 

geboortezorg. In de opstartfase zijn we al begonnen met een wekelijkse bespreking met een 

gynaecoloog om alle intakes samen door te nemen en, zo nodig, een beleid uit te zetten voor 

een cliënt. Verder zijn er 3 pilots gedaan van de voorlichtingsavond over de bevalling in het 

TSZ. Deze avond is bedoeld voor cliënten uit de 1
e
 en 2

e
 lijn, verzorgd door 1

e
 lijns 

verloskundigen, anesthesisten en verpleegkundigen van de verloskamers. 

Op kringniveau is er iedere 2 of 3 maanden een overleg met de gynaecologen. Hier worden 

afspraken en protocollen gemaakt.  

Het hele jaar door zijn er op kringniveau casuïstiekbesprekingen die één keer per maand 

worden gehouden. Hierbij bereid iedere maand een andere praktijk deze casussen voor. Eén 

van de gynaecologen verzorgt de theoretische achtergrond.. Deze casuïstiekbesprekingen 

worden afwisselend in het TweeStedenZiekenhuis en in het Elisabethziekenhuis gehouden. In 

2012  hebben wij deze eenmaal verzorgd in samenwerking met het TweeStedenZiekenhuis. 

Ook is er in dit ziekenhuis 2x een Perinatale Audit verzorgd, waar minimaal een van ons 

aanwezig was. 

 

Elisabethziekenhuis 

De samenwerking met het Elisabethziekenhuis is goed. De drempel om te overleggen is laag. 

Er is een vaste gynaecologe aan wie we onze vragen kunnen voorleggen. Dit werkt erg 

prettig, zeker omdat we niet vaak in het Elisabethziekenhuis komen met onze cliënten. 

Helaas werken de gynaecologen onderling nog niet volgens hetzelfde beleid.  

Dit jaar is er 1x overleg geweest met een gynaecoloog betreffende casussen vanuit 

Verloskundigenpraktijk De Zon 

Ook met dit ziekenhuis is er een overleg met de gynaecologen namens de kring. Dit vindt ca. 

4 keer per jaar plaats en functioneert goed. 

Zoals boven reeds beschreven worden ook in het Elisabethziekenhuis casuïstiekbesprekingen 

gehouden. 

Tevens bezoekt minimaal een van ons de Perinatale Audit van het Elisabethziekenhuis, welke 

ook dit jaar 2x is verzorgd.  
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In juli 2012 is Kraamhotel Livive geopend in het Elisabethziekenhuis. Dit geeft onze cliënten 

de mogelijkheid ook in dit ziekenhuis te bevallen in het ziekenhuis maar buiten de medische 

setting in de prettige omgeving van een kraamhotel.  

 

Overige disciplines 

 Overleg met kraamcentra vindt plaats op kringniveau. In dit overleg heeft Patricia 

zitting namens de Kring. Tevens is Thebe betrokken bij Terra, waardoor ook hierover 

veel overleg plaatsvindt. 

 We zijn nauw betrokken bij het 1
e
lijnsverloskundig centrum in Tilburg. Patricia maakt 

daar nu gemiddeld een dagdeel per week echo’s. Daarnaast is zij zeer actief in het 

rendabel maken om zo een eerstelijnscentrum te behouden. Ook dit centrum is 

betrokken bij Terra. In 2013 is het de bedoeling dat de 1
e
 lijns echo’s binnen Terra 

gaan plaatsvinden. 

 Met de verloskundigengroep van Terra is een start gemaakt met het onderzoeken of 

het zinvol is om een coöperatie te starten. Deze overleggen worden geleid door Ellen 

Struijken van Rose-Phoenix. 

 Dit jaar is een start gemaakt met een regulier overleg waarbij FIOM-huis de Bocht, de 

verloskundigenpraktijken uit de stad en de POPpoli’s van het TweeSteden- en het 

Elisabethziekenhuis aanwezig zijn om deze specifieke cliëntengroep goed te kunnen 

begeleiden. Tannet heeft dit namens de praktijk mee opgestart. 

 Namens de verloskundigengroep van Terra neemt Bregje zitting in Stuurgroep van 

Terra. We willen met Terra een bepaalde manier van zorgverlening ontwikkelen en er 

wordt gebouwd aan een fysiek centrum waar deze zorg binnen Tilburg geleverd gaat 

worden. 

 Tannet is erg actief op het vlak van vroegsignalering, namens de Kring. Zij neemt 

hiervoor zitting in allerlei verschillende projecten en overleggen, bijvoorbeeld met 

MEE en het CJG in Tilburg.  

 

Verloskundigen 

Kringvergaderingen vinden één keer in de zes weken plaats. De maten van de praktijk hebben 

zitting in de commissies thuiszorg, protocollencommissie, huisartsenpost, vroegsignalering en 

in het Verloskundig Samenwerkings Verband (TSVM). Patricia zit in het bestuur van de 

Kring. 

 

Algemeen 

We onderhouden regelmatig contact met een (bekken)fysiotherapeut, homeopaat en diverse 

andere niet-reguliere zorgverleners. 

 

Zorgregistratie 

In 2012 zijn wij nog steeds geheel geautomatiseerd mbv Onatal. Cliënten krijgen bij hun 2
e
 

bezoek een uitdraai van de zwangerschapskaart vanuit de computer mee. Op de praktijk 

vullen wij deze uitdraai aan, evenals het dossier in Onatal.  

Ook de intake wordt direct ingevoerd in Onatal, dit om zo min mogelijk “overdrachtsfouten” 

te maken. 

Onze praktijk neemt deel aan de PRN-registratie, Peridos en we zijn klaar voor de invoering 

van Praeventis. Dit alles wordt geautomatiseerd verzonden. 

Declaraties worden ook geautomatiseerd verstuurd via VECOZO. 
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Andere activiteiten 

 

Kwaliteitsregister 

Alle verloskundigen die in de praktijk werkzaam zijn hebben zich ingeschreven bij het 

kwaliteitsregister van de KNOV.  

 

Landelijke nascholing 

Zie kwaliteitsbeleid. 

 

Casuïstiekbesprekingen 

De dienstdoende verloskundige probeert maandelijks bij de casuïstiekbespreking in een van 

de beide ziekenhuizen aanwezig te zijn. In september 2012 hebben wij een dergelijke 

bespreking zelf voorbereid en gepresenteerd. Hierbij waren alle verloskundigen uit de praktijk 

betrokken. 

 

Intercollegiale toetsing verloskundigen 

Tannet, Patricia en Bregje hebben alle drie deelgenomen aan de ITV. Deze bijeenkomsten zijn 

eens per 6 weken. 

 

Stagiaires 

In 2012  hebben we twee stagiaires uit Maastricht en Rotterdam begeleid. 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

In 2012 hebben wij bijgedragen aan het onderzoek van de KNOV mbt het casemanagerschap. 

Verder is er een start gemaakt met het meedoen aan de studies RESPECT en Healthy 

Pregnancy 4 All om hier in 2013 mee te kunnen gaan starten.  

 

Het gevoerde kwaliteitsbeleid 

 

De vakbekwaamheid van de verloskundigen 

In 2012 zijn de volgende nascholingen gevolgd: 

 

Tannet:  

 

02-03-13      Persoonlijkheidstraining EZ 

13-04-12      PAN TSZ 

19-04-12      Cursus tongriemklieven 

22-05-12      What’s App e-healthcursus Rose-Phoenix 

15-06-12      Vaardigheidstraining EZ 

05-10-12      PAN TSZ 

29-10-12 en 12-11-12     K2: meldcode kindermishandeling 

29-10-12      Themabijeenkomst KNOV   

12-11-12      Symposium kindermishandeling TSZ 

30-11-12      Bijeenkomst Healthy Pregnancy4All  
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Patricia: 

 

19-01-12      Echoscholing groeicontrole 

20-01-12      PAN EZ 

27-01-13      PAN TSZ 

02-03-13      Persoonlijkheidstraining EZ 

13-04-12      PAN TSZ 

19-04-12      Cursus tongriemklieven 

22-05-12      What’s App e-healthcursus Rose-Phoenix 

15-06-12      Vaardigheidstraining EZ 

10-09-12      Voorzittersoverleg KNOV 

05-10-12      PAN TSZ 

29-10-12 en 12-11-12     K2: meldcode kindermishandeling 

12-11-12      Symposium kindermishandeling TSZ 

 

Bregje: 

 

20-01-12      PAN EZ     

05-03-12 en 26-03-12     Cursus psychologie en zwangerschap 

13-04-12      PAN TSZ     

19-04-12      Cursus tongriemklieven   

19-06-12      Cursus incident melden 

29-10-12 en 12-11-12     K2: meldcode kindermishandeling  

29-10-12      Themabijeenkomst KNOV   

30-11-12      Bijeenkomst Healthy Pregnancy4All 

   

Deelname aan praktijkgerelateerde overleggen: 

 

Tannet: 

 Tsvm en voorbespreking 

 Werkgroep vroegsignalering 

 Participantenoverleg Terra 

 Overleg verloskundige praktijken olv Rose-Phoenix 

 Overleg verloskundigen Terra 1
e
 lijn 

 Overleg CJG  

 Overleg IMw 

 Cauistiekbesprekingen 

 Overleg zorgcentrale 

 Overleg waarneming 

 Accreditering 

 Overleg huisartsen 

 Itv 

 Overleg poppoli 

 Transmurale middagen 

 Overleg de Bocht praktijk niveau  

 Vooroverleg gynaecologen  

 Overleg adviesteam MEE   

 Overleg transmuraal  
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Patricia     

 

 Kring 

 Kringbestuur 

 Overleg met het KNOV-bestuur 

 Verloskundigenoverleg Thebe 

 Participantenoverleg Terra 

 Werkgroep voorlichtingsavond bevalling Terra 

 Overleg verloskundige praktijken olv Rose-Phoenix 

 Overleg verloskundigen Terra 1
e
 lijn 

 Overleg opstarten gezamenlijke intake TSZ 

 Overleg met lactatiekundige TSZ ter verbetering van service mbt kolven. 

 Overleg CVV 

 Vergadering PAN ter verbetering van de PAN 

 Transmurale middagen 

 Zwangerenbespreking EZ/TSZ 

 Diverse zorgverleners op werkbespreking 

 ITV 

 Casuistiek 

 Overleg fysiek centrum Terra 

 

 

Bregje 

 

 Kring 

 Stuurgroep Terra 

 Participantenoverleg Terra 

 Werkgroep voorlichtingsavond zwangerschap Terra 

 Overleg verloskundige praktijken olv Rose-Phoenix 

 Overleg verloskundigen Terra 1
e
 lijn 

 Zwangerenbespeking 

 Transmurale middagen 

 Diverse zorgverleners op werkbespreking 

 Protocollencommissie 

 ITV 

 Overleg de Bocht 

 Casuistiek 
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Cliëntgerichte activiteiten 

 Iedere maand wordt een voorlichtingsavond verzorgd voor de zwangeren en hun 

partners om hen voor te bereiden op de bevalling. 

 Eens per 2 maanden wordt een voorlichtingsavond verzorgd voor de zwangeren en 

hun partners ter voorbereiding op de zwangerschap. 

 Er wordt casuïstiek besproken met gynaecologen uit beide ziekenhuizen. 

 Regelmatig is er een bespreking over beleid en protocollen binnen de praktijk. 

 Patricia houdt de informatieve website up to date 

 Tannet houdt een keer per 2 maanden een informatieve avond voor ouders na de 

bevalling in samenwerking met een pedagoog 

 Het bestaande intakeformulier is vervangen door een directe digitale intake. 

 Evaluatie van het Praktijk Analyse Instrument 

 e zijn geaccrediteerd via de  praktijkaccreditatie via de KPA. Hiervoor zijn diverse 

afspraken gemaakt tussen de maten onderling. Er zijn verbeterplannen opgesteld. Deze 

zijn begin 2012 geevalueerd door de KPA.  

 

Organisatie en accommodatie 

 De hoofdlocatie bevindt zich in het gebouw van Thebe thuiszorg aan de Lage 

Witsiebaan in Tilburg. Verder is er nog spreekuur in de Reeshof en in Tilburg Noord.  

 De praktijk is volledig geautomatiseerd met Onatal 

 De onderlinge communicatie wordt regelmatig geëvalueerd. 

 

Evaluatie van de verloskundige zorgverlening 

 Er wordt zoveel mogelijk verloskundig beleid op schrift vastgelegd. Op deze manier 

wordt het voor de waarnemers makkelijker gemaakt om zich aan te passen aan de 

werkwijze binnen verloskundigen praktijk de Zon. 

 Cliënten krijgen via de mail een herinnering op de digitale enquête. Punten die hieruit 

naar voren komen worden uitgebreid besproken in de wekelijkse cliëntenbespreking 

en teruggekoppeld met desbetreffende cliënt. 

 

Nieuwe beleidsvoornemens 

 Samen met de vaste waarnemers het beleid en de protocollen van Verloskundigen 

Praktijk de Zon kritisch bekijken en eventueel wijzigen en aanvullen. 

 Het evalueren van het foldermateriaal en dit uitbreiden of aanpassen aan de huidige 

vraag van de cliënten. We willen hierbij vooral aandacht besteden aan verbetering van 

informatieverstrekking aan buitenlandse vrouwen. 

 Het verder ontwikkelen van diverse protocollen op het gebied van zowel 

administratieve als cliëntgerichte zorg. 

 Het uitwerken van 3 verbeterplannen: het melden van incidenten, het verbeteren van 

de wachtkamer en het automatiseren van de diensten. 

 Het bespreken van het Praktijk Analyse Instrument voor 2012 

 In 2013 zal verloskundigenpraktijk de Zon nog steeds geaccrediteerd zijn volgens 

richtlijnen van de KPA/KNOV.  

 In 2013 zal een traject voortgezet worden ten einde een eerstelijns centrum op te 

zetten, TERRA, samen met verloskundigenpraktijken uit de regio, het 

Tweestedenziekenhuis en Thebe. Hiervoor zal Bregje zitting nemen in de stuurgroep.  
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Tot slot 

Door het maken van het kwaliteitsjaarverslag is ons duidelijk geworden dat wij als 

verloskundigen hard aan kwaliteit gewerkt hebben. Helaas is dat niet altijd direct zichtbaar. 

Het maken van dit jaarverslag maakt een en ander echter wel inzichtelijk voor zowel ons al 

voor anderen.  

 

 

Tilburg, oktober 2013 

 

Tannet Rozendal 

Patricia Smulders 

Bregje Verwijmeren-Snieders 

 

 

 

 

 

 


