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Landelijk nieuws 
 

Brief van Minister Schippers over geboortezorg van 8 juli 2015 
De Minister beschrijft in deze brief aan de Tweede Kamer over de 
voortgang in geboortezorg. De volgende onderwerpen komen aan de orde:   
1. Stand van zaken aanpak vermijdbare babysterfte/uitvoering adviezen 
stuurgroep  
2. Aanpak preventie/preconceptiezorg  
3. Onderzoeksprogramma ZonMw  
4. Vervolg op het inspectieonderzoek naar geboortezorg  
5. Integrale bekostiging  
6. Monitoren concentratie verloskundige zorg  
7. Reactie op SP rapport ‘de verloskundige’  
8. Geïnformeerde keuze bij screening  
9. Recente cijfers  
Download deze brief hier. 
 
College Perinatale Zorg (CPZ) nieuws: 
Op de website www.goedgeboren.nl  staat het document ‘De 
Geboortezorgorganisatie’, een conceptversie met organisatiemodellen 
van CPZ. De  consultatieronde is inmiddels afgesloten en het wachten is nu 
op de definitieve notitie. Het concept is ook op de website van het 
Consortium ZeGNN geplaatst.   
De Zorgstandaard Geboortezorg van het CPZ wordt op 15 oktober 
gepresenteerd. Indien er belangstelling is wordt er een regionale 
bijeenkomst georganiseerd waarin CPZ de Zorgstandaard toelicht. 

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over het Consortium 
Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN). De 
nieuwsbrief wordt ook geplaatst op het open sociaal netwerk Goed 
Geboren, waarvan het Consortium ZeGNN en daarmee ook alle 
VSV’s deel uitmaken.  
Over de verschillende activiteiten van de projecten ProKind en 
ACTion wordt in deze Nieuwsbrief bericht, zoals de Klankbordgroep  
op 22 september in Hoogeveen en het Symposium Geboortezorg 
van het Consortium op 6 november a.s.  Nieuw is de financiering van 
klein maar fijn projecten van VSV’s door het Consortium. 

http://www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/noordnederland/h/531/70/3413/Activiteiten/Kamerbrief-Schippers
http://www.goedgeboren.nl/
http://www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/noordnederland/h/531/0/3415/Activiteiten/De-Geboortezorgorganisatie
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Thuis bevallen is veilig! 
In een recent artikel in het NRC worden de resultaten van een onderzoek 
naar de veiligheid van thuis bevallen beschreven. Lees hier het artikel! 
 
Consortiumnieuws 
 
Bezoek aan de VSV’s! 
In het najaar willen leden van de Stuurgroep met u in gesprek over  de 
uitkomsten van de Cliënttevredenheidsmeting en de Checklist VSV’s en hoe 
u die uitkomsten kunt inzetten. 
Binnenkort ontvangen de contactpersonen van de VSV’s het verzoek om 
een bespreking hiervan tijdens een bijeenkomst van hun VSV in te plannen. 
 
Site visit ZonMw: Een delegatie van ZonMw legt op 21 september van 
10.30 – 13.30 uur een bezoek af aan het Consortium. Leden van de 
stuurgroep hebben enkele onderwerpen voorbereid om met de 
medewerkers van het programma Zwangerschap en Geboortezorg te 
bespreken. 
 
Klankbordgroep:  De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 
september 2015 (Bethesda Ziekenhuis, Hoogeveen) van 18.00 uur – 19.30 
uur.  Meer informatie hierover staat verderop in de Nieuwsbrief. Het 
programma is inmiddels aan de VSV’s verzonden. 
 
Symposium: Het Symposium Samenwerking in Geboortezorg: stand van 
zaken III vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 6 november a.s.  In 
september wordt de uitnodiging met het programma aan de VSV’s en 
andere betrokken organisaties verzonden.  
 
Invitational: op woensdag 7 december a.s. van 19.30 – 21.00 uur is er een 
invitational over Foetale groeivertraging. Welke afspraken zijn hierover te 
maken? Praat hierover mee en meld u aan bij de projectleider Werkveld van 
ProKind:  l.vdwal@rosfriesland.nl 
 
Klein maar fijn projecten 
De Stuurgroep heeft besloten om projecten in het VSV te willen 
ondersteunen met een financiële impuls van €2500,-. Zie hiervoor de 
bijlage die met deze Nieuwsbrief wordt meegezonden of raadpleeg de 
website. 

 
 
 

http://m.nrc.nl/nieuws/2015/08/31/thuis-bevallen-is-net-zo-veilig-als-in-het-ziekenhuis/
mailto:l.vdwal@rosfriesland.nl
http://www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/noordnederland/h/531/71/3431/Activiteiten/Klein-maar-fijn-projecten
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Aankondiging bijeenkomst Klankbordgroep 
 

“Samenwerken in de geboortezorg(keten) voor kwetsbare zwangeren, 
Presentatie en bespreking van de Handreiking” 

 
Datum: dinsdag 22 september a.s. 

Plaats: Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen 
Tijd: van 18.00 – 19.30 uur 

 
Programma: 

18.00 uur  Toelichting op plaats in het Consortium ZeGNN 
18.10 uur   Presentatie over Handreiking 
18.20 uur Interactief: discussie in groepen  
19.05 uur  Reactie vanuit VSV Hoogeveen 
19.15 uur Interactief: sluit dit aan bij acties van de VSV’s ? 
19.30 uur Afsluiting 

De uitnodiging is inmiddels verzonden, aanmelden s.v.p. bij de projectleider 
Werkveld ProKind: l.vdwal@rosfriesland.nl 
 
 
Stand van zaken projecten ProKind 
 
 
Dataregistratie 
- voor de zomer is de Handreiking met stappen voor het bekijken van 
informatie op VSV niveau aan de contactpersonen van de VSV’s verzonden.  
- op  www.goedgeboren.nl  en op www.zwangerschapengeboorte_nn.nl 
staat de PWD Dataset geboortezorg; deze dataset is nog niet ingebouwd in 

    ProKind en ACTion     
 
Het Consortium omvat twee projecten: ProKind en ACTion. De projecten zijn gericht op het 
realiseren van verbeteringen in de zorg aan moeder en kind, om zodoende bij te dragen aan 
verlaging van de perinatale sterfte en morbiditeit. In ProKind worden interventies ingezet om 
de Verloskundige Samen werkingsverbanden te ondersteunen bij het toewerken naar meer 
geïntegreerde geboortezorg rondom de cliënt. Geïntegreerde verloskundige zorg betekent 
onder andere dat het begeleiden en monitoren van de zwangerschap, baring en kraambed 
afgestemd wordt op het risicoprofiel en persoonlijke behoeften van de cliënt. Dit vraagt om 
teamwork waarbij in grote lijnen is vastgelegd welke zorg in welke situatie door wie geboden 
wordt en hoe de eventuele overdracht of samenwerking vorm krijgt. ACTion is gericht op het 
introduceren van een implementatiecyclus bij de VSV’s voor de verbeterpunten die uit de 
perinatale audits naar voren komen. 

mailto:l.vdwal@rosfriesland.nl
http://www.goedgeboren.nl/
http://www.zwangerschapengeboorte_nn.nl/
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de verloskundige registratiesystemen; de leveranciers wachten af of 
zorgverleners dit van hen vragen. 
- er is een forum ingesteld op  Linked-In genaamd:  Consortium 
Zwangerschap en geboorte NN. Via h.groen01@umcg.nl kan toegang 
verkregen worden tot dit forum en kunt u vragen stellen of informatie 
uitwisselen over registratie, pwd, etc.  
 
Checklist VSV’s 
De verwerking en analyse van het onderzoek dit voorjaar heeft enige 
vetraging opgelopen. En wordt een rapport per VSV opgesteld en een 
geanonimiseerd totaalrapport. Deze worden de komende periode 
verzonden aan de VSV’s.  
 
Onderzoek naar cliënttevredenheid 
De rapportages van het Clienttevredenheidsonderzoek geven aan dat 
clienten grotendeels tevreden zijn met de ontvangen zorg.  Verbeterpunten 
liggen op het vlak van de voorlichting, de communicatie over de zorg 
(planning spreekuren en pijnbestrijding), de continuïteit van zorg en de 
overdracht. Er komt een totaalrapportage en daarnaast per VSV een rapport 
met een vergelijking met de andere 10 noordelijke VSV’s; deze worden in de 
komende periode verzonden. 
Zoals eerder in deze Nieuwsbrief aangegeven wil een delegatie van de 
stuurgroep graag in gesprek met de VSV’s over uitkomsten en opvolging 
van beide rapporten.   
 
Zorgstructuur voor kwetsbare zwangeren 
De projectgroep is aan de slag met een Handreiking ‘Zorg aan kwetsbare 
zwangeren’ met daarin producten die behulpzaam kunnen zijn bij het 
vormgeven van de zorg aan kwetsbare zwangeren. Instrumenten die daarin 
staan: privacy reglement, format sociale kaart, protocollen op 
zorgonderwerp, zorgpaden, etc. De Handreiking wordt gepresenteerd  
tijdens de Klankbordgroep van 22 september a.s.  Er is dan ook de 
mogelijkheid om te reageren op de vorm en inhoud van de Handreiking. 
 
Foetale bewaking durante partu van laag risico zwangeren 
Op 24 juni jl. is er een invitational in het UMCG gehouden met als doel om 
een eerste verkenning te maken van de mogelijkheden om hierover 
afspraken te maken.  Vervolgafspraak is dat een projectgroep een nadere 
verkenning en onderzoek doet naar aspecten van dit onderwerp, mede op 
basis van eerdere ervaringen in het veld. De projectgroep komt bijeen na de 
zomer met  zorgverleners uit Groningen en Friesland. 
  

mailto:h.groen01@umcg.nl
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Foetale Groeivertraging. Deze projectgroep bereidt een Invitational voor 
die zal plaatsvinden op woensdag 7 december a.s. vanaf 19.30 uur. Locatie 
en programma worden in november bekend gemaakt. 
 

 ACTion staat voor beweging én verbinding  
De komende maanden zijn er in alle 11 ACTion-groepen weer follow-up 
bijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid om 
gezamenlijk de ‘implementatie-schwung’, noem het ‘beweging en 
verbinding’, erin te houden. Vele verbeterpunten zijn inmiddels de revue 
gepasseerd. Elke ACTion-groep is momenteel dan ook bezig een overzicht te 
geven van de tot nu toe bereikte resultaten. Dat implementeren een lange 
adem behoeft weet iedere ACTion-groep. Met hun doorzettingsvermogen en 
de inbreng en inzet van de overige VSV-leden, gaat dit verbeterproces 
gestaag door.  
Samen met de voorzitters van de perinatale audits in Noord Nederland en 
het regioteam hebben we de afgelopen maand aandacht besteed aan de 
mogelijke verbeteringen van een nog efficiëntere audit. Misschien gaat de 
audit samen met de verstrengeling met ACTion nog meer vruchten 
afwerpen. 
De komende maanden zullen we vanuit het ACTion-project een begin 
maken met de onderzoekscomponent, de monitoring van het ACTion-
project. We willen graag inzicht krijgen in de effecten van het project door 
in gesprek te gaan met VSV-besturen en een aantal actieve ACTion-
personen. U gaat hier vast meer van horen.   
Hebt u nog vragen of wilt u meer weten neem dan gerust contact op met 
Andrea Drost (a.p.drost01@umcg.nl)  
 

Contactadressen voor ProKind en ACTion:   
Andrea Drost, projectcoordinator ACTion: a.p.drost01@umcg.nl; 
Lies van der Wal, projectleider Werkveld ProKind:  l.vdwal@rosfriesland.nl 

gsm 06 51469611 

 

Website: www.goedgeboren.nl  

Op deze website staat een overzicht van de websites van de Consortia, Noord 

Nederland staat bovenaan. 

 

mailto:a.p.drost01@umcg.nl
mailto:l.vdwal@rosfriesland.nl
http://www.goedgeboren.nl/

