
Samen vormgeven 
aan integrale geboortezorg
Welkom bij deze intervisiebijeenkomst!
Deze praatplaat helpt je op weg om je 
bijeenkomst tot een succes te maken. 
Volg de stappen 1 t/m 4 en doorloop 
met elkaar de verschillende fasen.
Print de afbeelding uit op A3 papier, 
of gebruik deze digitaal ter inspiratie. 

Succes en vooral veel plezier! 
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SAMEN LEREN VAN 
WAT GOED GAAT

2  UPDATE

3  CASUÏSTIEK     
   VAN VANDAAG

Wat zou je kiezen als je nu iets aan de geboortezorg kon veranderen?

Wat voor nieuws/anders zou je graag eens willen uitproberen in je 
werk?

Wat is een heel belangrijke leerervaring die je ooit hebt gehad?

Wat is een opmerking van een cliënt/moeder/vader/ouder over de 
kwaliteit van de geboortezorg die je is bijgebleven?

Wie hee�  wat gedaan en hoe staat het ervoor?

Wie gaat wat wanneer doen? 

Evaluatie & vooruitblik
volgende bijeenkomst

a. Inleiding: wat was er aan de hand?
b. Beeldvorming: Welke vragen roept dit op? 
    > Hoe staat het in de protocollen en richtlijnen     
       (‘Work as imagined’)
    > Hoe ging/gaat het in de praktijk (‘Work as done’)
c. Meningsvorming: 
    > Wat zou ik hetzelfde doen
    > Wat zou ik anders doen
d. Besluitvorming:
    > Leerpunten
    > Acties

1  OM ER IN TE KOMEN  OM ER IN TE KOMEN

HANDELING/
ACTIVITEIT 

OUTPUT 
Wanneer is het 
klaar en wat volgt 
hierop?

TIJD 
(Hoe) speelt tijd 
een rol bij deze 

handeling?

CONTROLE 
(Hoe) zijn richtlijnen en 
protocollen van invloed op de 
manier waarop jij dit uitvoert?

HULPBRONNEN 
Wat voor materialen/compe-
tenties/geld zijn er nodig om 
dit uit te voeren?

RANDVOORWAARDEN 
Wat moet in elk geval 

klaar/geregeld/beschik-
baar zijn om dit normaal 

te kunnen doen?

INPUT 
Wat is de 

aanleiding voor 
deze handeling?

4  AFRONDING

lees meer op www.childbirthnetwork.nl/intervisie-toolkit/


