
GEZOCHT: MOEDERS 
VOOR DE MOEDERRAAD

Jij bent pas bevallen. Hoe verliep de zorg van de verloskundige of gynaecoloog 
toen je zwanger was? Hoe ging de bevalling? Was je tevreden over de kraam-
zorg? En hoe verlopen de contacten met de jeugdgezondheidszorg van de 
GGD? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen om onze zorg te verbeteren. Vind 
jij dit ook belangrijk? Misschien wil je dan wel meedenken in de moederraad?

De moederraad is een 
groep moeders waarmee 

wij ongeveer 4 keer per jaar 
overleggen. 

Wij zijn vertegenwoordigers 
vanuit de:

  Verloskundigenpraktijk

  Huisartsen 

  Ziekenhuis

  Kraamzorg

  Jeugdgezondheidszorg 
      van de GGD

Wat is de 
moederraad?

ZorgSaam Geboortecentrum



Wij als professionals leren graag van jou. Jij bent immers net bevallen. We 
willen weten wat jouw ervaringen waren voor, tijdens en na de geboorte van 
je kind. Dit is voor ons belangrijk. Want dan kunnen wij onze zorg voor jou en 
andere moeders verbeteren. De moederraad is een leuk team van moeders 
in dezelfde fase waarin jij zit. Moederraadsleden zijn meestal 1 tot 2 jaar lid.

Ben jij een jonge moeder ? En hou je ervan om actief betrokken te zijn ? 
Geef je graag je mening? En wil je meedenken met verloskundigen en 
andere professionals om dingen te vernieuwen en verbeteren? Ben je geïn-
teresseerd in ontwikkelingen in de geboortezorg? Dan is de moederraad 
misschien wel iets voor jou!

Als lid van de moederraad kan je verwachten dat wij:

 - met aandacht naar je inbreng en mening luisteren.

 - samen met jou zoeken naar oplossingen om andere moeders 
  nog beter te helpen.

 - je op de hoogte houden over veranderingen en oplossingen.

 - je de agenda op tijd sturen en dat er voldoende ruimte is voor 

  je eigen inbreng van bespreekonderwerpen.

 - je tegemoet komen met een kleine onkostenvergoeding.

Moederraad iets voor jou?

Wat kan je verwachten als lid van de moederraad?

Heb je vragen of interesse?

Heb je nog vragen of heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar: 
communicatie@zzv.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.


