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 1. Inleiding

ROS Friesland is vanaf haar oprichting in 2005 betrokken bij geboortezorg in Friesland, zoals bij Verloskundigen 
Kring Friesland, Platform Geboortezorg Friesland en de Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Door 
middel van advies en ondersteuning zijn ontwikkelingen in de verloskundige zorg gestimuleerd en deels op een 
hoger plan gebracht, zoals binnen het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. 

Binnen ROS Friesland is gezien de veelheid aan activiteiten in het veld van geboortezorg de behoefte ontstaan 
om een samenhangend ROS-beleid voor deze sector te formuleren. Uiteraard wordt daarbij aangesloten op 
de landelijke ontwikkelingen en op de keuzes die er in Friesland de afgelopen periode gemaakt zijn. Maar ook 
wil ROS Friesland daarin verhelderen dat we als organisatie pro-actief toewerken naar vormen van integrale 
geboortezorg; opgevat als zorg die door de zwangere en haar partner wordt ervaren als een vloeiend, op elkaar 
aansluitend zorgaanbod: kwalitatief hoogstaand, doelmatig en waar mogelijk in de buurt beschikbaar.

In deze notitie zijn de landelijke (1.) en provinciale (2.) ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in Friesland 
op een rij gezet als kader voor de visie en uitgangspunten van ROS Friesland over geboortezorg. Daarbij 
is er aandacht voor de specifieke rol van Friesland Voorop met betrekking tot geboortezorg en voor de 
uitgangspunten die Zorgbelang Fryslan in het kader van het patiëntenperspectief (dat kunnen ook gezonde 
zwangeren zijn) heeft geformuleerd. 
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 2. Landelijke ontwikkelingen

Aanleiding

Naar aanleiding van hogere sterftecijfers1  tijdens de zwangerschap en rond de geboorte in Nederland in 
vergelijking met andere West-Europese landen, heeft de minister van VWS een aantal initiatieven genomen met 
als doel de perinatale sterfte te verlagen. Er is een Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte opgericht, op advies 
van deze Stuurgroep is in 2011 het College Perinatale Zorg in het leven geroepen; de Inspectie Gezondheidszorg 
is gestart met het monitoren van de ontwikkelingen in geboortezorg en er is een onderzoeksprogramma 
opgestart door ZonMw. 
In overleg met deze en andere stakeholders in de geboortezorg worden er ook voorbereidingen getroffen  om 
te komen tot integrale bekostiging van geboortezorg; te beginnen met het organiseren van een aantal pilots.

Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte

In 2008 is de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte ingesteld. De opdracht was om met concrete en 
realistische voorstellen te komen om de zorg rond zwangerschap en geboorte te optimaliseren, zodat waar 
mogelijk de perinatale sterfte en morbiditeit kan worden teruggedrongen.
Met de publicatie (2009) en bespreking van het rapport ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep is een reeks van 
ontwikkelingen in geboortezorg in gang gezet. In het rapport wordt een visie en een aanpak beschreven voor 
het bouwen aan ‘een eigentijdse en betrouwbare zorg rond zwangerschap en geboorte. Een zorg die niet alleen 
een zwangere behandelt als zij ziek is maar vooral werkt aan het bevorderen van gezondheid en het verkleinen 
van gezondheidsverschillen’. Kern van het adviesrapport is dat de kwaliteit van de geboortezorg moet 
verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle professionals onderling, 
maar ook met de zwangere en haar naasten.

CPZ 

In navolging van het advies van de Stuurgroep is in 2011 het College Perinatale Zorg opgericht, dit is 
een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland 
samenwerken. De opdracht is om de babysterfte in Nederland te verminderen. Het CPZ doet dit door openbare 
kennisuitwisseling op alle niveaus te stimuleren en waar nodig te faciliteren en organiseren: regionaal 
samenwerken ondersteunen, best practices opsporen, informatie hierover verspreiden en beschikbaar 
maken. Het CPZ is gestart met een website : www.goedgeboren.nl waar alle informatie over vernieuwing 
in geboortezorg gedeeld kan worden. In het najaar van 2015 zal de Zorgstandaard Geboortezorg worden 
aangeboden als handreiking aan het veld.

1 In 2004 was de perinatale sterfte, vanaf 22 voltooide weken zwangerschap, in Nederland 10,5 per 1000 geborenen volgens Euro-Peristat.
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ZonMw onderzoeksprogramma zwangerschap & geboorte  

ZonMw is een landelijke instelling die gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van ontwikkelde kennis 
stimuleert om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. In 2010 heeft ZonMw een call geopend voor een 
beroeps overstijgend onderzoeksprogramma Zwangerschap en geboorte. Dit programma loopt van januari 
2012 tot en met december 2016 en kent een aantal thema’s zowel zorginhoudelijk als over de organisatie van de 
geboortezorg. 
Met ondersteuning van de ZonMw subsidie zijn in Nederland 8 Consortia opgericht. De Consortia hebben 
een onderzoeksprogramma dat in meer of mindere nauwe samenwerking met het veld wordt uitgevoerd. 
Een van de consortia is het Consortium Zwangerschap en geboorte Noord Nederland (ZeGNN). Het 
programma van dit consortium is gericht op de professionalisering van de samenwerking in de verloskundige 
samenwerkingsverbanden (VSV’s). De activiteiten in het kader van de doelstellingen van het consortium 
worden uitgevoerd onder de projecttitel ProKind. De activiteiten van het Districts Verloskundig Platform (DVP) 
Friesland in de jaren 2010 en 2011 hebben als voorbeeld gediend voor de inrichting van het project ProKind. 

Nza

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in 2012 een advies uitgebracht over de bekostiging van geboortezorg. 
Geconstateerd werd dat het veld op dat moment nog niet rijp was voor de invoering van integrale bekostiging. 
Wel werd aan het zorgveld geadviseerd om met een aantal experimenten op het gebied van integrale bekostiging 
te starten, in samenwerking met de preferente zorgverzekeraars. Uit de landelijke en regionale initiatieven voor 
experimenten blijkt dat er nog veel haken en ogen zitten aan het realiseren van deze experimenten.

IGZ

De Inspectie voor de volksgezondheid onderzocht in de periode 2011-2014 de geboortezorg in Nederland. Als 
onderdeel daarvan hebben visitaties bij de VSV’s plaatsgevonden in het kader van een eerste verkennende ronde 
naar de stand van zaken in de ontwikkeling van de samenwerking. De eerste rapportages daarover zijn in 2013 aan 
de VSV’s verzonden met verbeterpunten. In juni 2014 heeft de Inspectie met het Rapport ‘Mogelijkheden voor 
verbetering geboortezorg nog onvolledig benut’ aan de Minister gerapporteerd over de bevindingen tijdens de 
visitaties. De algemene conclusie is dat er op bepaalde terreinen nog onvoldoende is opgepakt door het veld om 
de zorg te verbeteren. Met name preventie en aandacht voor kwetsbare zwangeren verdienen meer aandacht. De 
Inspectie handhaaft de concrete verbeteringen van implementatie binnen de VSV’s op korte en langere termijn. In 
2015 toetst de Inspectie de aangeleverde informatie van de VSV’s steekproefsgewijs in de praktijk. 
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Zorgverzekeraars Nederland 

Er zijn verschillende zorgverzekeraars, waaronder De Friesland Zorgverzekeraar die inmiddels een beleidsnotitie 
geboortezorg hebben gepubliceerd. Centraal in het beleid staan veelal uitgangspunten als: kwaliteit 
van zorg, populatiegericht en doelmatig. De vorming van verloskundige samenwerkingsverbanden in de 
adherentiegebieden van een ziekenhuis wordt gezien als zeer wenselijk om de vernieuwing in de geboortezorg 
vorm te geven. De VSV’s zullen zich dan wel dienen te professionaliseren en moeten overgaan van vrijblijvende 
samenwerking tot formele samenwerkingsverbanden.  Op termijn zouden de VSV’s zich mogelijk kunnen 
ontwikkelen tot potentiële (contract)partners voor integrale bekostiging, maar ook andere constructies worden 
opengelaten. 

Beroepsorganisaties

Er zijn drie beroepsorganisaties primair betrokken bij de veranderingen in geboortezorg: de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), ActiZ, de brancheorganisatie voor 70 % van de 
kraamzorgorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen (NVOG). Daarbij valt op dat ActiZ en 
de KNOV elkaar (landelijk) goed weten te vinden, daarnaast dat de NVOG en de KNOV een kwetsbare relatie 
onderhouden. Door de landelijke strubbelingen wordt er door de beroepsorganisaties niet gezamenlijk het 
voortouw genomen in de ontwikkelingen van het veld.

Samenvattend:
Op initiatief van de overheid zijn landelijke organisaties actief  aan de slag met als doel om te komen tot 
vraagsturing,  kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing in geboortezorg. Modellen voor integratie van 
zorginhoud, organisatie en financiering worden geïntroduceerd in geboortezorg. Het is nog niet duidelijk 
hoe die aspecten in een lokale of regionale setting uitgewerkt en toegepast kunnen worden. De richting 
van de vernieuwing en de stip op de horizon zijn echter daarmee wel gegeven: alle betrokken zorgverleners 
zullen met elkaar in gesprek moeten toewerken naar goed afgestemde, integrale zorg vanuit een 
geformaliseerd regionaal VSV (of andere entiteit) met als uitkomsten dat 1) de zwangere en haar partner 
zich betrokken voelt/voelen. 2) De zwangere regie houdt over de zwangerschap en de bevalling waar het 
kan, en 3) de zwangere een vloeiend proces van zorg ervaart waar deze zorg nodig is. IGZ geeft aan dat het 
veld bevorderen van de gezondheid van zwangere vrouwen en verkleinen van de gezondheidsverschillen nog 
actiever op de agenda moet zetten. 
Als gevolg van de landelijke initiatieven, impulsen en opdrachten wordt er in veel VSV´s ingezet op 
professionalisering en versterking van de samenwerking. Ook worden er in het land diverse symposia 
georganiseerd over de inhoud en organisatie van geboortezorg, over het belang van professionalisering 
van samenwerking, over de acute zorg in relatie tot centralisering, etc. Over de (medische) verloskunde 
zijn inmiddels diverse publicaties verschenen naar aanleiding van onderzoek, waarbij ook daar geldt 
dat de gekozen invalshoek vaak de uitkomsten bepaalt en er bepaald geen eenduidigheid in de publiek 
gecommuniceerde consequenties voor beleid is waar te nemen. 
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Organisatie van zorgaanbod rondom geboortezorg in Friesland

Er zijn vier ziekenhuizen met een verloskundige afdeling, waar zowel 1e als 2e lijns bevallingen plaatsvinden. 
Rond deze vier ziekenhuizen zijn verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) georganiseerd. Daarnaast 
wordt in Dokkum een prenataal centrum opgericht. Voor derdelijns zorg wordt uitgeweken naar het UMCG.

Provinciaal is het Platform Geboortezorg Friesland (PGF) de plek waar kennis en informatie uitgewisseld 
wordt, signalen opgepakt en activiteiten worden uitgevoerd ter versterking van de VSV’s. Naast een 
vertegenwoordiging vanuit de 4 Friese VSV’s (zelfstandig gevestigde en klinische verloskundigen en 
gynaecologen) hebben kinderartsen, de kraamzorg (namens het Kraamzorgoverleg Noord Nederland KONN), de 
GGD Fryslan, het RAV en Zorgbelang zitting in het platform. Minimaal tweemaal per jaar en vaker indien nodig 
wordt overleg gevoerd met de Friesland Zorgverzekeraar over algemene ontwikkelingen in het veld.

Figuur 1: Organogram netwerkstructuur Friesland augustus 2015 
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Platform Geboortezorg Friesland

Het Platform Geboortezorg Friesland (PGF) is de opvolger van het Districts Verloskundig Platform Friesland. In 
het voorjaar van 2014 is tot de naamsverandering van het Platform besloten op basis van de visie van de leden 
dat het Platform een actievere, meer verbindende rol voor de Friese VSV’s zou moeten innemen. Men wil als 
platform voor en van zorgverleners op Fries niveau in gesprek met de zorgverzekeraar; deze is geen lid meer van 
het Platform.  Een andere doelstelling is het meer op een lijn brengen van het medisch beleid van de verschillende  
VSV’s. Hiertoe zijn taakgroepen ingesteld die zich op de volgende onderwerpen hebben gericht: Diabetes 
Gravidarum; kwaliteit van de Echoscreening en de gezamenlijke intake. In het najaar van 2015 evalueren de leden 
van het Platform de nieuwe werkwijze.

 3. Provinciale ontwikkelingen 
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Eerstelijnsverloskundigen 

De verloskundigen zijn georganiseerd in de Verloskundigen Kring Friesland (VKF), als onderdeel van de KNOV - 
organisatie. Sinds 2013 kent de VKF vier afdelingen: Kringafdeling Sneek, Drachten, Leeuwarden en Heerenveen. 
Deze afdelingen richten zich naast beroeps- en vakinhoudelijke zaken op de inhoudelijke beleidsvoorbereiding 
voor inbreng in het regionale Verloskundige Samenwerkingsverband.

Er zijn 27 verloskundige praktijken in Friesland, waarin totaal 72 verloskundigen werkzaam zijn. Daarnaast zijn er 
nog een aantal huisartsen verloskundig actief. Volgens CRM van ROS Friesland zijn dit er 12.  (bron: ROS Wijkscan 
juni 2015)
Innovaties die door 1 of meer praktijken worden/zijn geïnitieerd liggen op het gebied van de voorlichting, de 
echoscreening en Centering Pregnancy.

Figuur 2: Verloskundig eerstelijnszorgaanbod in Friesland juni 2015
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Verloskundige samenwerkingsverbanden

In de provincie Friesland zijn vier VSV’s, deze zijn gecentreerd rondom de ziekenhuizen,  VSV Drachten, VSV 
Heerenveen, VSV Leeuwarden en VSV Sneek.

Aan deze verloskundige samenwerkingsverbanden nemen gynaecologen, tweedelijnsverloskundigen 
en eerstelijnsverloskundigen deel, daarnaast maken ook vaak jeugdartsen en verpleegkundigen 
vanuit het ziekenhuis, de ambulancezorg,  de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg deel uit van deze 
samenwerkingsverbanden om zo gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de integrale geboortezorg in 
een regio. Alle VSV’s bereiden zich voor op een toekomst waarin de zorg integraal moet worden aangeboden en 
zal worden bekostigd. Elk VSV kiest daarin een eigen route.

Alle VSV’s zijn aangesloten bij het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. Enkele 
verloskundigen zijn zeer actief in de Stuurgroep en in projectgroepen van het Consortium. Het Consortium richt 
zich op de professionalisering van de VSV’s in het noorden van Nederland. De Friese VSV’s lopen redelijk voorop 
op een aantal punten; er wordt door de VSV’s meegewerkt aan de projecten van het Consortium: ProKind en 
ACTion. Onder ProKind vallen een aantal projecten: 
- project Checklist VSV’s ( om de voortgang in professionalisering te monitoren);
- project Dataregistratie (om juiste en tijdige registratie en spiegelbesprekingen m.b.v. PRN Insight te 

bevorderen);
- project Zorgstructuur voor kwetsbare zwangeren (gericht op vroegsignalering,  risicoscreening en een 

zorgvangnet);
- project Cliëntenparticipatie (onderzoek naar cliënttevredenheid en focusgesprekken).
- Project protocollen: Hypertensie, Foetale Groeivertraging en Foetale bewaking van de laag risico zwangere 

durante partu.

In het najaar van 2015 worden de rapportages Cliënttevredenheidsonderzoek en Checklist VSV’s met de VSV’s 
besproken.
Het project ACTion voert trainingen uit bij VSV’s voor de systematische implementatie van verbeterpunten uit de 
Perinatal Audit Nederland in het VSV beleid.
Alle VSV’s in Friesland participeren in de projecten. 

Adviseurs van ROS Friesland hebben de afgelopen jaren op projectbasis ondersteuning geboden aan de 
verschillende VSV’s (met uitzondering van VSV Sneek) in de vorm van advies, voorzitterschap en/of het 
begeleiden van visiebijeenkomsten. De vorm van betrokkenheid evolueert bij enkele VSV’s van vaste externe 
voorzitter naar een meer incidentele vorm van ondersteuning met een specifieke vraag of opdracht.  De rol van de 
adviseur is daarbij divers: van geven van informatie en advies tot procesbegeleiding, (tijdelijk) voorzitterschap tot 
projectleiderschap.
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De Friesland Zorgverzekeraar

In de huidige contracten worden basiseisen en aanvullende eisen overgenomen vanuit het Friesland Voorop 
programma, zie  volgende paragraaf. In de overeenkomst Geboortezorg voor 2015 zijn de volgende afspraken 
opgenomen: 

1. Ieder VSV ontwikkelt zich tot een geformaliseerd samenwerkingsverband (juridische entiteit) 
2. Ieder VSV ontwikkelt en implementeert integrale zorgpaden, zodat voor iedereen (inclusief de zwangere) 

duidelijk is wie, wat, waar, wanneer doet in de geboortezorgketen; 
3. Ieder VSV levert een (kwaliteit)verslag aan, waarin in elk geval de in de overeenkomst genoemde 

aspecten terug komen. Aan de hand van de uitkomsten op de vastgestelde kwaliteitsparameters vinden 
kwaliteitsgesprekken plaats met de Friese VSV’s1. 

In gesprek met DFZ en programmaleider Friesland Voorop zijn enkele punten toegelicht, nl2 :
- Eis van geformaliseerd samenwerkingsverband is veranderd in “ingeslagen weg richting geformaliseerd 

juridische identiteit”. 
- Als ieder VSV een basiszorgpad heeft dan is dit voldoende. 
- Er wordt gevraagd om een kwaliteitsjaarverslag en startpunt naar professionalisering, in feite gaat het om 2 

A4-tjes.

De Friesland Zorgverzekeraar heeft het VSV Heerenveen in 2014-2015 gefaciliteerd om de haalbaarheid van een 
pilot Integrale bekostiging te onderzoeken. Deze pilot is voor nu stop gezet omdat wettelijke regels op fiscaal-
juridisch vlak de daadwerkelijke overgang naar één organisatie nog belemmeren. 

Friesland Voorop

Geboortezorg is een deelprogramma binnen Friesland Voorop van De Friesland zorgverzekeraar. De ambitie van 
het programma is om in de regio Friesland te komen tot op elkaar afgestemde zorgnetwerken die kwalitatief 
goede, veilige, bereikbare en doelmatige zorg mogelijk maken, nu en in de toekomst. 

Friesland Voorop heeft 3 hoofddoelen geformuleerd in het werkplan:

1) Gezonde moeders en gezonde baby’s
2) Uniforme, integrale en kwalitatief goede geboortezorg in Friesland voor moeder en kind
3) De geboortezorg in Friesland is doelmatig georganiseerd.

Naast deze 3 hoofdoelen zijn er 8 SMART doelstellingen opgesteld en naast een aantal basiseisen ook 
aanvullende eisen voor geboortezorg. Enkele hiervan zijn door DFZ overgenomen in de huidige contracten3. 

2 Gesprek 5 maart 2014 tussen ROS Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar
3 Werkplan Friesland Voorop Geboortezorg 2014-01-29
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Integrale geboortezorg 

De veranderingen in de geboortezorg in Friesland zoals vermeld in het voorliggende werkplan zijn aan de hand van 
de aspecten van integrale geboortezorg weergegeven. Deze aspecten zijn afkomstig van het ‘regenboogmodel 
voor geïntegreerde zorg’, een conceptueel raamwerk van het Jan van Es instituut (Valentijn et al, 2013), zie bijlage 
voor toelichting van het model. Dit is toegepast op Friesland voorop! 

Tabel 1: Friesland Voorop aspecten integrale geboortezorg4

Domein Gewenste verandering

Systemisch domein Financiering integraal tarief op termijn

Organisatorisch domein Ontwikkeling tot geformaliseerd samenwerkings verband.  
Per 2015 een juridische entiteit

Professioneel domein Integrale zorgpaden.
Wie doet wat in de keten.
2015 is het basiszorgpad gereed. 

Uniforme voorlichting. 
Uniforme protocollen.

Integraal elektronisch zwangerendossier

Kwaliteitsparameters en implementeren kwaliteitscyclus

Klinisch domein Oriëntatie op e-health

Functionele domein Niet vermeld 

Normatieve domein Niet vermeld

 

4 Ontleend aan Model Integrale geboortezorg, Pim Valentijn 2013, Jan van Es Instituut (zie ook bijlage)
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Cliëntperspectief Zorgbelang Fryslân 

In 2012 heeft Zorgbelang Fryslân voor Friesland Voorop 3 cliëntenraadplegingen gehouden. Eén 
cliëntenraadpleging is uitgevoerd om te onderzoeken welke aspecten men belangrijk vindt met betrekking 
tot geboortezorg. Uit de raadpleging blijkt dat zwangeren en hun omgeving willen kunnen vertrouwen op 
deskundigheid. Het moet niet nodig zijn om deze te checken. De aanstaande moeder moet goed en veilig kunnen 
bevallen zodat zij een maximale kans heeft op een gezond kind. Een gezond kind en een gezonde moeder zijn 
de prioriteiten van mensen die zorg rondom zwangerschap en geboorte nodig hebben. Deskundigheid wordt 
verondersteld. De belangrijkste aspecten vanuit cliëntperspectief heeft Zorgbelang weergegeven in een 
top 8 voor geboortezorg. In het werkplan voor de geboortezorg zijn de wensen vanuit de cliënt nadrukkelijk 
meegenomen5. Deze wensen sporen niet geheel met de eisen die door de Inspectie in het Toetsingskader aan 
bereikbaarheid en beschikbaarheid in de zorg worden gesteld. 

Tabel 2: Punten uit top 8 geboortezorg vanuit cliëntenperspectief

1. 
2.
3. 
4. 
5.
6.
7a.
7b.
8

Zwangere heeft keuze voor thuis bevalling of ziekenhuisbevalling 
Eén en dezelfde gynaecoloog/verloskundige tijdens de zwangerschap en bevalling 
Er is binnen 15 minuten een ambulance ter plekke 
Gynaecologische zorg is dichtbij huis geregeld 
Een spoedbevalling kan na melding aan de poort binnen 15 minuten plaatsvinden 
Informatie krijgen over het verloop van de zwangerschap en de mogelijke risico’s 
Een deskundige gynaecoloog 
Een deskundige verloskundige 
Een verloskundige/ gynaecoloog die me aanspreekt op een gezonde leefstijl tijdens de zwangerschap

Samenvattend
De netwerkstructuur van geboortezorg in Friesland kenmerkt zich door vier Friese VSV’s rondom de vier 
ziekenhuizen, de verloskundige kring met vier afdelingen en een platform geboortezorg Friesland met 
vertegenwoordiging van de VSV’s, JGZ/GGD, Zorgbelang en KONN. 
De uitkomsten van  Friesland Voorop!  zijn meegenomen in het inkoopbeleid van geboortezorg van De 
Friesland Zorgverzekeraar. Clientenperspectief is door Zorgbelang Fryslan in een top 8 weergegeven. Bij 
één VSV is in samenwerking met DFZ een pilot gestart met als inzet om het VSV zodanig te organiseren 
dat integrale bekostiging ingevoerd kan worden. Deze pilot is gestopt omdat wettelijke regels op fiscaal-
juridisch vlak de daadwerkelijke overgang nog belemmeren.  
Adviseurs van ROS Friesland hebben de afgelopen jaren op projectbasis ondersteuning geboden aan de 
verschillende VSV’s (met uitzondering van VSV Sneek) in de vorm van advies, voorzitterschap en/of het 
begeleiden van visiebijeenkomsten. De rol van de adviseur is daarbij divers: van geven van informatie en 
advies tot procesbegeleiding, (tijdelijk) voorzitterschap tot projectleiderschap. 

5 Werkplan Friesland Voorop Geboortezorg 2014

 3. Provinciale ontwikkelingen 
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Vanuit onze missie6  hechten we eraan bij te dragen aan de doorontwikkeling van de geboortezorg in Friesland 
naar Integrale geboortezorg en -bekostiging. Onze inspanningen richten zich vooral op de professionalisering van 
de samenwerking, zowel binnen de beroepsgroep van verloskundigen als in multidisciplinaire verbanden met de 
kraamzorg, huisartsen en gynaecologen. Professionele en zakelijke samenwerking is een basisvoorwaarde voor 
het ontwikkelen van multidisciplinaire protocollen en projecten in het kader van integrale geboortezorg en op 
termijn integrale bekostiging. 

Om de samenwerking te ondersteunen en te monitoren worden er verschillende instrumenten ingezet:  
de Checklist VSV’s, de CPZ ladder en het model voor integrale zorg van het Jan van Es Instituut.

ROS Friesland wil door een programmatische aanpak goede voorwaarden creëren voor het realiseren van 
integrale geboortezorg. In dat kader zijn er de volgende speerpunten en activiteiten van ROS Friesland in de 
periode 2016 - 2018: 

1. Ontwikkeling Integrale geboortezorg

Advisering Verloskundigen Kring Friesland  m.b.t. integrale zorg             
Hiermee zicht creëren op de nieuwe werkelijkheid; op verzoek wordt informatie en advies gegeven. Dit kan door 
een presentatie of een interactieve bijeenkomst.

Kenniscentrum Integrale Geboortezorg
Het netwerk van zorgverleners in de geboortezorg zal proactief worden geïnformeerd over landelijk beleid, best 
practices en andere toegepaste informatie op het vlak van geboortezorg. Waar initiatieven in multidisciplinair 
verband worden ondernomen kan ondersteuning worden geboden op aanvraag.

2. Inhoudelijke doorontwikkeling 

Bij Centering Pregnancy vindt een deel van de prenatale zorg van de zwangere plaats in groepsverband. In 
Sneek wordt dit al toegepast. ROS Friesland heeft een bijeenkomst over Centering Pregnancy georganiseerd 
om deze informatie breder onder de aandacht te brengen. In vervolg daarop is in 2015 een training aangeboden. 
Het ondersteunen van deze ontwikkeling wordt vervolgd met als doel meer praktijken (in 2016: 3 en in 2017: 3) te 
stimuleren om Centering Pregnancy te integreren in het zorgaanbod.

In samenwerking met de GGD wordt aandacht besteed aan systematische vroegsignalering door verloskundigen 
en in de VSV’s. Op basis van een inventarisatie wordt een Handreiking ontwikkeld waar de VSV’s gebruik van 
kunnen maken. Onder andere wordt er aandacht besteed aan de aansluiting bij het lokale netwerk voor hulp en 
zorg aan de zwangere die dat nodig heeft. Deze activiteiten worden gecoördineerd en afgestemd voor de drie 
noordelijke provincies vanuit het Consortium. De uitvoering in Friesland is in handen van de GGD en de ROS.

6 ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de (eerstelijns)zorg om te komen tot goede 
samenhangende zorg dichtbij burgers.

 ROS Friesland doet dit samen met andere partners, vanuit de maatschappelijke opdracht om ook voor de toekomst de zorg kwalitatief 
goed, toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden. Zo dragen we bij aan een betere  gezondheid en welzijn van burgers in Friesland.

    4. Aanpak ROS Friesland 



 15 

3. Kwaliteitsverhoging van de zorg

Professionalisering VSV’s

Ondersteuning VSV’s : 
Adviseurs van ROS Friesland hebben de afgelopen jaren op projectbasis ondersteuning geboden aan de 
verschillende VSV’s in de vorm van advies, voorzitterschap en/of het begeleiden van visiebijeenkomsten. De 
vorm van betrokkenheid ontwikkelt zich bij enkele VSV’s van vaste externe voorzitter naar een meer incidentele 
vorm van ondersteuning met een specifieke vraag of opdracht. De rol van de adviseur is daarbij divers: van geven 
van informatie en advies tot procesbegeleiding, (tijdelijk) voorzitterschap tot projectleiderschap. In de komende 
periode wordt daartoe een helder aanbod uitgewerkt, met mogelijk gedeeltelijk betaalde dienstverlening.

Detachering voor 2 dagen (projectfinanciering) projectleider Werkveld ProKind Consortium Zwangerschap en 
Geboorte Noord Nederland
In 2015-2016 staan de volgende inhoudelijke onderwerpen op de agenda: Checklist VSV’s, Patiëntenparticipatie, 
invoeren spiegelbesprekingen VSV’s, vroegsignalering / zorg voor kwetsbare zwangeren. 
 

    4. Aanpak ROS Friesland 
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    Bijlage Integrale geboortezorg  

Het Jan van Es instituut heeft integratie in de zorg in een model weergegeven, zie figuur hieronder. 

Figuur 3: Regenboogmodel voor geïntegreerde zorg Jan van Es instituut met voorbeelden

Op zoek naar nieuwe organisatorische samenwerking: de verbinding tussen 
langdurende zorg, welzijn en eerstelijns zorg.

Vanuit de patiënt continuüm van zorg

ICT en facilitair Missie en visie

Protocollen over 
samenwerken

Juridische entiteit

Experimenteren met 
bekostigingsmodellen

Systeem integratie

Organisatie integratie

Professionele integratie

Klinische integratie

Functionele integratie Normatieve integratie

Populatiegerichte zorg Mensgerichte zorg Populatiegerichte zorg

Macro niveau    Meso niveau                         Micro niveau                       Meso niveau       Macro niveau

Integrale geboortezorg in de verschillende domeinen 

Bij het Systemische domein gaat het bijvoorbeeld om het experimenteren met nieuwe bekostigingsmodellen. 
Integraal bekostigingsmodel. 

Bij het Organisatorische domein gaat het om vragen over bijvoorbeeld aansprakelijkheid: is er één juridische 
entiteit waarin alle zorg samenkomt? Wie is verantwoordelijk voor wat? Maar ook aansturing en ICT. 

Bij het Professionele domein komen aspecten aan de orde over verdeling van taken en rollen: zijn er protocollen 
over samenwerking met de 0e en 2e lijn opgesteld? Hoe bindend zijn deze afspraken en worden uitkomsten 
gezamenlijk besproken?

Bij het Klinische domein gaat het bijvoorbeeld over de vraag of er een gezamenlijk geboorteplan geformuleerd is 
met de zwangere. Het gaat om de deelaspecten casemanagement of cliënt centraal met de vier klassieke rollen. 

Het Functionele domein bevat bijvoorbeeld de vraag over ICT en facilitair.

Het Normatieve domein bevat aspecten als gezamenlijke visie en ambitie: is die aanwezig en wordt die ook door 
alle disciplines uitgedragen en ervaren.


