
 
 
De Tweede Kamer stemt op 31 mei over het voorstel van minister 
Kuipers -dat omzeilen vrije keuze zorgverlener- mogelijk maakt 

door ziekenhuizen monopolypositie te geven via nieuwe 

bekostiging. 
Verloskundigen voeren nogmaals actie 

 
27-5-2022 
 

30 mei van 16-18 uur staan zwangeren en verloskundigen nogmaals 
massaal op het Malieveld, aangezien de minister en de regeringspartijen 

consequent de boodschap blijven negeren van inmiddels 200.000 burgers, 
een procederende clientorganisatie (Clara Wichmann) en massaal 

stakende en actievoerdende verloskundigen die de minister en de tweede 
kamer vragen af te zien van het invoeren van een financiering die het 

voor ziekenhuizen mogelijk maakt om een monopoly positie in de 
geboortezorg in te nemen. De minister is van plan deze financiering per 1 

januari 2023 mogelijk te maken.  

 
Voor contact over de manifestatie: Noodalarm geboortezorg 06 167 888 

33 
 

In het debat dat de Tweede Kamer op 25 mei j.l. met Minister Kuipers 
voerde werd de zorg van de zwangeren en verloskundigen bevestigd;  

 
‘Na veel doorvragen moet minister Kuipers toegeven dat met de 

nieuwe “integrale financiering” zwangere vrouwen die naar een 
zelfstandige verloskundepraktijk gaan in de toekomst extra 

moeten gaan betalen voor hun zorg: dat is dus het einde van de 
zelfstandige verloskunde’, schrijft Tweede kamerlid van Houwelingen 

hierover op Twitter. 
 

De PvdA en BBB brachten op 24 mei een motie in waarbij de regering 

verzocht werd een pas op de plaats te maken, integrale bekostiging niet 
door te voeren zonder bewijs op verbetering van kwaliteit, maar 

daarentegen in te zetten de gedragen richting die voortkwam uit het 
Common Eye traject welke vorig jaar in opdracht van VWS door de 

kernpartijen in de Geboortezorg werd doorlopen (1).  
Forum voor Democratie en PVV verzochten binnen moties de regering 

keuzevrijheid en de reguliere verloskundigenpraktijk te waarborgen (2). 
De regeringspartijen en de minister laten de burgers en verloskundigen 



echter volledig in de kou staan. Men gaat ervan uit dat ondersteunende 

handreikingen en monitoring het ongelijke speelveld opheft.  
 

31 mei stemt de tweedekamer over het besluit van minister Kuipers. 

Klinkert woordvoerder Noodalarmgeboortezorg.nl ziet het somber in. De 
vrouwen van de werkvloer staan nu week in week uit op het Malieveld 

hebben de minister met stapels brieven bedolven. De vertegenwoordigers 
van vrouwenrechten en de vrouwenorganisatie’s zeggen; niet doen, geen 

goed idee. Maar voorlopig blijven de minister en tweedekamer doof voor 
onze argumenten. 

 
 

Bronvermelding 1 en 2: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergadering

en/details/activiteit?id=2022A04196 

- - - - - EINDE PERSBERICHT - - - - - 

Noodalarm geboortezorg is samenwerkingsverband van clientorganisaties en 

individuele verloskundigen. Zie link voor meer informatie. 

Voor contact: 06-167 888 33 (Joke Klinkert)  

 De volledige berichtgeving van Minister Kuipers; 

 De reactie van de KNOV; 

 Reactie vrouwenbeweging Clara Wichmann 

 Standpunt Geboortebeweging  

Petitie: noodalarmgeboortezorg.nl , met meer dan 192.000 ondertekenaars  
 

  

Noot voor de redactie: 

Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@noodalarmgeboortezorg.nl 

Met vriendelijke groet, Kwartiermakers Noodalarm geboortezorg Joke 

Klinkert, Antje Martje Bakker, Vivian Robben, Marieke Smith, Linda Rentes 

 
Contactgegevens: 

Van: Noodalarm geboortezorg 

Website: https://noodalarmgeboortezorg.nl  

Contactpersoon: Joke Klinkert 

Telefoon: 0616788833 

Email: info@noodalarmgeboortezorg.nl 
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