
 

 

     Deelnemerschap van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Twente  
 

Het deelnemerschap is voorbehouden aan: 
A. gynaecologen, klinisch verloskundigen, O&G verpleegkundigen, kinderartsen, werkzaam in het ZGT 

en MST; 
B. eerstelijns verloskundigen werkzaam in het verzorgingsgebied van het ZGT en MST; 
C. ZGT en MST; 
D. kraamzorgorganisaties werkzaam in de regio Twente. 
   
Deelnemers worden vertegenwoordigd in de ledenraad, hierbij bepaalt het deelnemend orgaan op 
welke wijze de vertegenwoordiging is geregeld. 
  
Het VSV Twente maakt onderscheid tussen actief deelnemerschap en meelezend deelnemerschap 
(leeslid) voor partijen B en D. 
• Actief deelnemerschap: 

o een (lokale vestiging van een) verloskundigenpraktijk die  50% of meer cliënten heeft die gericht 
zijn op ZGT en of MST, is verplicht om actief deelnemer te zijn van VSV Twente met alle rechten 
en plichten daaraan verbonden. Voor het jaar 2021 bedraagt het lidmaatschap 5000 euro voor 
partij B, dit wordt betaald via de kring Twentse Verloskundigen. 

• Meelezend deelnemerschap: 
o een organisatie in het grensgebied van het VSV Twente die cliënten heeft waarvan minder dan 

50%  gericht  op ZGT en / of MST, kan meelezend deelnemer worden. De kosten hiervoor 
bedragen 200 euro per jaar (jaar 2021). 

o een kraamzorgorganisatie met minder dan 5% marktaandeel, kan alleen meelezend deelnemer 
worden. De kosten hiervoor bedragen 200 euro per jaar (jaar 2021). 

• Keuze tussen actief of meelezend deelnemerschap: 
o een verloskundigenpraktijk in het grensgebied van het VSV Twente waarvan minder dan 50% van 

de cliënten gericht is op ZGT en / of MST kan zelf een keuze maken voor een actief of meelezend 
deelnemerschap. De keuze dient te worden aangegeven aan het bestuur, dat beslist over 
toekenning. 

o een kraamzorgorganisatie met minder dan 50%, maar meer dan 5% marktaandeel, is verplicht 
deelnemer te zijn, maar kan zelf een keuze maken voor een actief of meelezend 
deelnemerschap. De keuze dient te worden aangegeven aan het bestuur, dat beslist over 
toekenning. 

o De keuze voor het deelnemerschap kan per mail worden doorgegeven: 
secretaresse.vsvtwente@gmail.com. 

• Een meelezend deelnemerschap geeft recht op toegang tot alle informatie van VSV Twente, maar 
geeft geen stemrecht, bijvoorbeeld t.a.v. de inhoud van protocollen en werkafspraken. Er wordt 
discretie verwacht betreffende in te lezen documenten / discussiestukken binnen het VSV Twente. 
 

 


