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Kwaliteitsjaarverslag VSV Heerenveen en omstreken  

Inleiding  
Het Verloskundig Samenwerkingsverband Heerenveen e.o. is een samenwerkingsverband tussen de 

ketenpartners in de geboortezorg die samenwerken met ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. 

Voor u ligt het geïntegreerd kwaliteitsjaarverslag van dit VSV. Middels dit verslag willen wij 

verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het jaar 2016, met name op het gebied van 
samenwerking en kwaliteit. Hiermee willen wij openheid geven over wie we zijn, wat we doen, waar 

we voor staan en wanneer wie wat doet in de geboortezorgketen en ons beleid transparant maken 

naar de omgeving.   

VSV Heerenveen e.o. (verder ook te noemen als: het VSV) staat landelijk bekend als een open en 

constructief verloskundig samenwerkingsverband. Naast de uitstekende inhoudelijke samenwerking, 

is het VSV ook koploper waar het gaat om het ontwerpen van een model voor integrale geboortezorg. 

Om de integrale geboortezorg verder vorm te geven is in 2014/2015 gestart met de gezamenlijke inzet 

om te komen tot elektronische patiëntendossiers met een lees-en schrijffunctie voor alle 
deelnemende partijen aan het VSV. In 2016 is het nieuwe elektronische patiënten dossier in de 

tweede lijn in gebruik genomen en verder geoptimaliseerd. In 2017 worden de mogelijkheden verder 

onderzocht om een pilot met ditzelfde dit zelfde elektronische patiënten dossier in een deel van de 
eerstelijns praktijken.  

De inspanningen van het VSV Heerenveen e.o. zijn niet onopgemerkt gebleven: ons VSV wordt als 

voorbeeld genoemd van een sterke keten. Dit doen wij vooralsnog zonder een gezamenlijke entiteit 

na te streven, omdat ook landelijk, het nog niet blijkt welke meerwaarde dat voor een goed lopend 

VSV oplevert.   

  

In hoofdstuk 1 stellen wij ons aan u voor,  u leert de structuur van het VSV kennen. Het VSV heeft de 

opdracht van VWS tot ‘het ontschotten van de zorg’ met als doel het terugdringen van perinatale 
sterfte,1 2 met overtuiging uitgewerkt. Dit is goed zichtbaar in de inhoudelijke samenwerking, 

bijvoorbeeld middels de regionale protocollen en gezamenlijke zorgpaden, waarover meer te lezen 

valt in hoofdstuk 2.   

Het werken volgens de gezamenlijke protocollen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van 

zorg. Aan de hand van onder meer Perinatale Audits en diverse casusbesprekingen tijdens de 

reguliere VSV bijeenkomsten toetsen wij ons handelen en stellen continu werkwijzen en afspraken 
bij of scherpen ze aan. Hoofdstuk 3 belicht deze kwaliteitsindicatoren.  In hoofdstuk 4 leest u meer 

over de manier waarop wij transparantie nastreven en onze kwaliteit verbeteren c.q. borgen.  

  

Omdat wij ons eigen handelen kritisch evalueren en ieder jaar weer met elkaar nieuwe doelen 

formuleren, eindigt dit verslag met  een plan van aanpak die een bijdrage levert aan transparantie en 

een hogere zorgstandaard.  

  

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de  

totstandkoming van dit verslag.  

  

VSV Heerenveen e.o.  

Gerco Jansen  

Martine Jager  

Voorzitters VSV Heerenveen e.o. 

                                                           
1
 Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte (VWS, 2009)  

2
 Werkplan Friesland voorop - Geboortezorg, 2014)  



4  

  

Hoofdstuk 1: De structuur van het VSV Heerenveen e.o. en omstreken   

Het VSV Heerenveen e.o.: kerngroep (dagelijks bestuur) en overige actieve deelnemers   

Aan het VSV nemen de volgende entiteiten/personen deel:  

• Uit de eerste lijn:  

o Verloskundigenpraktijken (11)  

o  Verloskundig actieve huisarts (1) 

o  Kraamzorgorganisaties (7)  

• Vanuit ziekenhuis de Tjongerschans:   

o Vakgroep gynaecologen  

o Vakgroep kinderartsen  

o Klinisch verloskundigen 

o Obstetrieverpleegkundigen  

o Leidinggevende: 

centrummanager en teamleiders  

• Derdelijns centrum UMCG (Groningen) 

• GGD / JGZ 

• Gemeente Heerenveen  

• Ambulancedienst  

Vergaderstructuur  
Het VSV vergadert elke derde dinsdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur, met uitzondering de 

maanden juli en augustus. De kerngroep, die fungeert als bestuur, vergadert elke eerste donderdag 

van de maand.  

  

Het VSV kent een duaal voorzitterschap, in de persoon van een gynaecoloog en een  

eerstelijnsverloskundige.  

  

Aan een VSV vergadering nemen alle medewerkers uit bovengenoemde disciplines deel. Ieder 

ontvangt persoonlijk een uitnodiging, agenda, notulen en stukken ter voorbereiding via de mail. De 

Ambulancedienst neemt met consensus van alle partijen deel aan het VSV indien er agendapunten 
met betrekking tot dat domein geagendeerd zijn.  

Ter vergadering tekenen deelnemers op persoonlijke titel een presentielijst voor aanwezigheid.   

  

De vergaderingen worden voorbereid door de kerngroep. Hierin zijn vertegenwoordigd één of meer 

afgevaardigden van de volgende disciplines:   

• Eerstelijnsverloskundigen (deze groep levert drie vertegenwoordigers),   

• Kraamzorg (deze zijn verenigd in de KONN= Kraamzorg Organisatie Noord Nederland) en 

levert als groep één afgevaardigde,   

• 1 afgevaardigde van de vakgroep gynaecologen,  

• 1 afgevaardigde van de vakgroep klinisch verloskundigen,  

• Obstetrieverpleegkundigen, vertegenwoordigd door de centrummanager van het Centrum 

voor Vrouw, Moeder & Kind,  

• Er is secretariële ondersteuning van een managementassistente  
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Agenda VSV-vergaderingen  
• Onderwerpen kunnen worden aangeleverd door alle leden.  

• Maandelijks vindt een casuïstiek- c.q. zorgpadenbespreking plaats en/of wordt scholing 

gegeven om met elkaar en van elkaar te leren.  

De verschillende praktijken en beroepsgroepen zijn bij toerbeurt verantwoordelijk voor het 
voorbereiden van de casuïstiek- c.q. zorgpadenbespreking en/of de scholing. Ook worden 

gastsprekers uitgenodigd.  

• Elke maand staat een protocolbespreking op de agenda. Protocollen worden vooraf per mail 

toegezonden door de protocollencommissie en ter vergadering besproken. Het streven is om 

per kwartaal één zorgpad en één protocol te accorderen.  

Besluitvormingsprocedure  
Het stemrecht is als volgt vastgelegd en ook als zodanig gehanteerd in 2016:  

a. Aan de stem van een gemandateerde wordt, afhankelijk van zijn vertegenwoordigde positie, 

een gewicht toegekend;  

b. De helft van het totaal aantal stemmen wordt door de eerstelijns zorgverleners uitgebracht; 

de andere helft door de tweede lijn.       

c. Het totaal van de gewogen stemmen uit te brengen door de tweedelijns gemandateerden 

(gynaecologen, klinisch verloskundigen, leidinggevende verpleegkundige en kinderarts) 
bedraagt: 240 De verdeling daarvan is als volgt: 40 per gemandateerde gynaecoloog (totaal 

80, nl. 2 gemandateerden) en 40 voor de gemandateerde klinisch verloskundige (totaal 80, nl. 
2 gemandateerden) 40 voor de gemandateerde kinderarts, en 40 voor de gemandateerde 

leidinggevende van de verpleegkundigen.   

d. Het totaal van de gewogen stemmen uit te brengen door de gemandateerde eerstelijns 
zorgverleners: 240. De verdeling daarvan is als volgt: 20 per gemandateerde eerstelijns 

verloskundige (totaal 10), en 40 voor gemandateerde afgevaardigde platform 

kraamzorgorganisaties Friesland.   

e. Een voorstel is aangenomen bij  2/3 (320) van het totaal van de gewogen stemmen.    

Financiën   
Het VSV heeft beperkte financiële middelen. Elke deelnemende partij draagt volgens een 
geaccordeerde verdeelsleutel bij aan de algemene kosten van het VSV. Het VSV ontvangt geen gelden 

van derden. De middelen worden ingezet voor onder meer  scholingen (o.a. de scholing Acute 

Verloskunde verzorgd door Vrouw en Zorg, Amsterdam), secretariële ondersteuning,  consumpties 
tijdens de vergaderingen en attenties. De kascommissie, bestaande uit twee leden van het VSV, heeft 

in februari 2016 de kascontrole uitgevoerd over 2015 en decharge verleend.   

Participatie VSV-leden  
• Het VSV neemt deel aan de PAN (Perinatal Audit Nederland)  

• Deelt informatie op de website Goed Geboren  

• Bezocht vergaderingen en ontvangt nieuwsbrieven van CPZ (College Perinatale Zorg)  

• Is een intensief contact opgestart met CPZ / Taskforce 

• Is vertegenwoordigd in het Consortium ZeGNN (Zwangerschap en Geboorte NoordNederland). 

Vertegenwoordigers vanuit het VSV hebben in 2016 actief deelgenomen aan de werkgroepen 

foetale bewaking bij laagrisico zwangeren en foetale groei. Vanuit beide werkgroepen zijn 
aanbevelingen en richtlijnen ontwikkeld die breed in het consortium Noord Nederlands zijn 

uitgerold.   
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Beleid  
Er is een meer jaren beleidsplan geschreven voor 2015-2017. Dit beleidsplan is tot stand gekomen 

door de gezamenlijke kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van het VSV onder de leden te 

inventariseren. Daarnaast heeft iedere deelnemer een prioritering kunnen aangeven in de volgende 

categorieën;  organisatie, product, middelen, commercie, financiën, personeel, klanten, concurrenten. 

Onderstaande onderwerpen zijn door het VSV als speerpunten geformuleerd.       

• Integrale bekostiging  

• Indicatoren   

• Werken aan een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier   

• Zorg voor kwetsbare zwangeren  

• Voorlichting Stoppen met roken 

• Starten met Centering Pregnancy  

• Verbeteren onderlinge communicatie en overdracht middels SBARR 

• Ontwikkelen integrale zorgpaden en gezamenlijke protocollen 

De uitwerking van een aantal van deze speerpunten zijn in de volgende hoofdstukken inzichtelijk 

gemaakt.  
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Hoofdstuk 2: Zorgpaden en sociale kaart  
  

De belangrijkste doelstelling van het VSV is het bieden van hoogwaardige, integrale en betaalbare 

zorg. We investeren in onderling respect en vertrouwen, wij wisselen gegevens uit, documenteren 
afspraken en maken ons sterk voor intramurale zorgpaden en protocollen.  

Elke professional binnen het VSV zet zich in voor het schrijven van protocollen en werkafspraken.  

Veelal gebeurt dit in duo’s of trio’s, uit verschillende beroepsgroepen. Landelijke richtlijnen (bijv. 
KNOV, NVOG, NVK)  worden gevolgd en eventueel aangepast aan de lokale samenwerkingsafspraken. 

Ook op andere gebieden van ontwikkeling zijn deze werkgroepen actief. Enkele voorbeelden worden 

hieronder uitgewerkt.  

Zorgpaden / protocollen 
Een integrale werkgroep bestaande uit een eerstelijns verloskundige, tweedelijns verloskundige, 
gynaecoloog en manager kraamzorg is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zorgpaden en 
protocollen. Deze integrale werkgroep is er ook verantwoordelijk voor dat bestaande zorgpaden/ 
protocollen up to date blijven. De nieuwe en/of aangepast zorgpad/ protocol zijn per mail aangeboden 
aan het gehele VSV. Vervolgens werden deze in de VSV bijeenkomst besproken Aanpassingen werden 
gedaan en ter stemming in het VSV gebracht waarna ze gepubliceerd werden op openbare website van 
Tjongerschans. 
 
In 2016 zijn de volgende zorgpaden/protocollen geaccordeerd; zie activiteitenschema in de bijlage.  
 

Werkgroep MDO  
Een belangrijke instrument in de risicoselectie en de continuïteit van zorg, is de verloskundige intake/ 

MDO (Multidisciplinair Overleg).  

Het MDO met eerstelijns verloskundigen, klinische verloskundigen, gynaecologen en op uitnodiging 

andere disciplines, die betrokken zijn bij de geboortezorg, vindt één keer in de vier weken plaats. In 

het MDO worden alle `nieuwe` zwangeren besproken en wordt het te voeren beleid bepaald.   

De werkwijze van het MDO is in 2015 geëvalueerd middels een schriftelijke enquête. Naar aanleiding 

van de evaluatie is het document `Werkafspraken MDO-zwangeren` opgesteld. Het herziende 

protocol is in 2016 gepresenteerd en aangenomen door het VSV. 

In 2017 zal de werkgroep MDO zich richten op het digitaliseren van het MDO. Het te voeren beleid 

werd altijd al vastgelegd in de eerstelijns softwareprogramma`s. In 2017 willen we het te voeren 
beleid ook vastleggen in het tweedelijns softwareprogramma HIX. Het vastleggen van het te voeren 

beleid in de eerste en tweedelijns softwareprogramma’s zal bijdragen aan de continuïteit van zorg.  

Zorgdomein 

In gezamenlijkheid is met alle partijen van het VSV besloten om in het kader van patiëntveiligheid en 

kwaliteit van zorg de verwijzingen digitaal via Zorgdomein  te laten verlopen. Vanuit de eerste lijn 
kunnen de overdrachtsbrief en de gegevens van de zwangerschapskaart en/of baring digitaal via 

Zorgdomein verzonden worden naar Tjongerschans. Zo zijn zorgverleners in de tweede lijn op de 

hoogte van de actuele stand van zaken en is de gegevensoverdracht geborgd. 

Zwangerschapsvoorlichting  
In nauwe samenwerking met de gemeente Heerenveen levert het VSV een bijdrage aan het ontsluiten 

van prenatale zorg en voorlichting. Volgens een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de 

gemeente Heerenveen, blijkt de gezamenlijke voorlichtingsavond van het VSV in de ziekenhuis 

Tjongerschans  een grote naamsbekendheid te hebben en in een behoefte te voorzien. Bijna 90% van 

de deelnemers aan het onderzoek bezocht de avond en men waardeert die met een 7,8.  
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De gemeente Heerenveen concludeert: “Het is opvallend dat de meest bezochte bron internet is. 
Online informatie zoeken is een opkomende trend net als online hulpverlening, steeds meer 
organisaties gaan mee met de tijd en breiden hun aanbod uit door ook online hulp aan te bieden. Op 
internet is veel informatie te vinden, echter is het van groot belang op welke site je zoekt naar 
informatie en welke website betrouwbaar is.” 3  

Voor zwangeren en jonge ouders is een flyer beschikbaar bij alle verloskundigenpraktijken, 

consultatiebureaus, de openbare bibliotheek e.d. In deze flyer staat het aanbod aan 
zwangerschapscursussen genoemd en wordt verwezen naar websites met informatie rondom 

zwangerschap, bevallen en opvoeden.  Bij de gezamenlijke voorlichting zijn de eerste en 

tweedelijnszorgverleners betrokken. Er is aandacht voor de fysiologische partus en er wordt 
informatie gegeven over wanneer de partus anders verloopt dan gepland. Er wordt een rondleiding op 

de verloskamers gegeven en er is een kraammarkt aanwezig. De gehele keten werkt hierin samen. 

Werkgroep eenduidige informatie 

De werkgroep eenduidige informatie heeft informatie verzameld die we allen geven en zelf informatie 

gemaakt voor veel voorkomende problemen in de tweede lijn. Van september tot en met november 

heeft gynaecoloog mw. van der Houwen fulltime aan de ontwikkeling hiervan gewerkt met een 

subsidie van Stichting de Friesland. 

De informatie is becommentarieerd door gebruikers (patiënten) en professionals van het VSV 

  

De volgende informatie is ontwikkeld/herschreven op een voor de patiënt begrijpelijk begripsniveau: 

  

Miskraam 

Als je een miskraam krijgt: welke keuzes? 

Als keuze medicatie is: hoe werkt dit? 

Als keus medicamenteus opwekken is: hoe gaat dit? 

Zwanger, maar geen zwangerschap gezien 

Mogelijk heb je een buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

Tweeling 

Tweelingzwangerschap met een dun tussenschot 

Tweelingzwangerschap met een diktussenschot 

Keizersnede 

Bevallen na een eerdere keizersnede 

Geplande keizersnede 

Ongeplande keizersnede 

Hypertensie 

Verwijzing hypertensie 

Opname voor hypertensie 

Jeuk 

Jeuk in de zwangerschap 

Verwijzing mogelijk cholestase 

Cholestase, behandeling 

 

Stuit 

Versie voor een stuitligging 

Hoe bevallen bij een stuitligging 

Hoe gaat een vaginale bevalling bij een stuitligging 

 

                                                           
3
 Laura Kuiper: onderzoek naar prenatale voorlichtingen in Heerenveen  
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Antistoffen 

Rhesus D negatief 

Rhesus c negatief 

Antistoffen 

Groei 

Groei echo’s 

Groeivertraging 

Diabetes 

Diabetes en zwangerschap 

Suikertest (OGTT) 

Diabetes gravidarum 

Diabetes gravidarum met dieet 

Diabetes gravidarum met insuline 

Bevalling 

Pijnstilling tijdens de bevalling 

  

Daarnaast is er een basisverhaal gemaakt waarin alle informatie is opgenomen die voor alle zwangere 

vrouwen van toepassing is. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande folders en de website `de 

verloskundige` van de KNOV. Al deze folders worden in 2017 beschikbaar voor alle professionals 

binnen het VSV Heerenveen e.o. 

 

Digipoli 
De digipoli is een digitaal platform waar de zwangere kan inloggen op een persoonlijke digitale 

omgeving. In deze omgeving is algemene informatie over de zwangerschap te vinden en informatie 
van toepassing op de zwangerschap van de zwangere zelf bijvoorbeeld bij hyperemesis, stuitligging of 

hypertensie. Deze digitale poli Zwanger is in 2016 volop in ontwikkeling geweest. Minister Schippers 

(VWS) heeft een warme belangstelling voor de digipoli’s van ziekenhuis Tjongerschans en heeft in april 
2015 een werkbezoek gebracht aan Tjongerschans, waarbij zij veel waardering uitte over de 

helderheid en begrijpelijkheid van de digipoli’s.  

Vanaf januari 2017 wordt de digipoli Zwanger in gebruik genomen en verder in ontwikkeld. Patiënten 

van ziekenhuis Tjongerschans krijgen via een eigen portal informatie over hun zwangerschap. Ze 

krijgen het bovengenoemde basisverhaal met daarnaast inzage in hun zwangerschapskaart.  

De introductie van het portal gebeurt gefaseerd. Het streven is dat alle cliënten binnen VSV 

Heerenveen e.o. gebruik kunnen gaan maken van de Digipoli.  

 

Centering Pregnancy  
Het VSV informeerde zich in 2015 via een gastspreker over Centering Pregnancy, een vorm van 

zwangerschapsbegeleiding waarbij zwangerschapscontroles en groepsgewijze  

zwangerschapsvoorlichting zijn geïntegreerd. Er is evidence dat  hiermee vooral de groep zwangeren 

met een lage SES beter wordt bereikt dan via de reguliere zwangerschapscontroles.   

In Wolvega en Oosterwolde zijn pilots gestart gebaseerd op dat principe; hier biedt de Kraamzorg, in 
samenwerking met de gemeente, een gratis zwangerschapscursus aan. De verloskundepraktijk 

verzorgt er de voorlichting en voert de zwangerschapscontroles uit.   

Rookvrij zwanger  
VSV Heerenveen e.o. heeft in 2015 veel aandacht besteed aan het ‘rookvrij opgroeien’ van  

(ongeboren) kinderen, in aansluiting op de campagne van de staatssecretaris van VWS, dhr. Van Rijn.  
Een gynaecoloog uit het VSV heeft een  voorlichtingsfilm gemaakt, waarin zwangeren en jonge 

moeders die gestopt zijn met roken, hun ervaringen vertellen. Een symposium voor alle verloskundige 

hulpverleners is gehouden in februari 2016.  
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Verloskundigen uit de eerste en de tweede lijn hebben deelgenomen aan de V-MIS cursus (Minimale 
Interventiestrategie stoppen met roken, voor de Verloskundigenpraktijk) van het Trimbos instituut. 

Het VSV Heerenveen e.o. participeert in 2017 in de Promise studie om bij te kunnen dragen aan 

onderzoek en scholing ten behoeve van een rookvrije start.  
Op 21 juni en 15 november zijn afgevaardigden van het longfonds, GGD Fryslan en Promise langs 

geweest in de VSV vergadering om een presentatie te geven en te spreken over het stoppen met 

roken project van Promise.  

Werkgroep echo 

De werkgroep echo is in 2016 niet bij elkaar geweest. Er is wel een punt dat nog staat uit 2015: ‘Het 

ontwikkelen van een protocol kwaliteitseisen basisechografie’. Landelijk zijn er diverse 

ontwikkelingen. De werkgroep van het VSV Heerenveen e.o. heeft ervoor gekozen de landelijke 
ontwikkelingen vooralsnog af te wachten.   

Sociale kaart  
Het VSV onderhoudt contacten met OJO (Ontmoetingscentrum Jonge Ouders). Zij ontvangt de 

nieuwsbrieven van OJO en deelt algemene informatie. Er is een samenwerking met het CJG en met 
Stevig Ouderschap. Deze instanties worden laagdrempelig benaderd, wanneer vermoed wordt dat zij 

van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de (aanstaande) ouders.  

 

In 2016 is er een eerste aanzet gemaakt tot een integraal protocol kwetsbare zwangeren. Vanwege de 

complexiteit van deze zorgvraag en de samenwerking die dit vereist met de omliggende gemeenten 

en verschillende hulpverleningsinstanties  wordt dit protocol eerst verder geëxploreerd binnen een 

multidisciplinaire groep zorgverleners en de gemeente Heerenveen. Vandaaruit gaat in 2017 verder 

gekeken worden naar de toepassingsmogelijkheden binnen de gemeente en VSV.   
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Hoofdstuk 3: Monitoren van kwaliteit  
  
VSV Heerenveen e.o. wil transparant zijn over haar resultaten en leren van uitkomsten. Daarom meet 

zij haar kwaliteit aan de hand van de o.a. ZiZo indicatoren4.   

Procesindicatoren     
Kwaliteitsindicatoren vormen een vast onderdeel van de CPZ-leidraad ‘Integrale Geboortezorg’. Doel 

van deze monitoring is een steeds betere zorg voor moeder en kind, in de hele zorgketen. Voor het 

voldoen aan de procesindicatoren waarop terugkoppeling wordt verwacht, conformeert het VSV zich 

aan de landelijke ontwikkelingen. Publicaties van onder meer de ‘Werkgroep Kaderontwikkeling 

Monitoring Kwaliteit Perinatale Zorg’  worden in het VSV besproken en zijn richtinggevend.  Naarmate 
de geboortezorg meer integraal verleend wordt, wordt de scheidslijn in de registratie vager. En zoals 

reeds beschreven, heeft het VSV juist op het gebied van integrale zorg grote stappen gezet. Er is 

daarom nog geen consensus bereikt over de rapportage.   

Onderstaande indicatoren die landelijk zijn aangeleverd5,  worden vooralsnog gehanteerd als 

werkdocument. Al deze indicatoren zijn uit de PRN te halen en zijn in gezamenlijkheid met alle leden 

van het VSV besproken. Er is een jaarlijkse bespreking van opvallende cijfers vanuit PRN insight en het 

VSV heeft het streven om als VSV deel te nemen aan VSV insight. Het doel is om zo de gezamenlijke 

uitkomsten te kunnen beoordelen en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.   

  

1. AOI-5 (Adverse Outcome Index) o Neonatale of intrapartum sterfte bij > 2500 gram  

• Opname op NICU > 37.0 weken 

o APGAR < 7 na 5 minuten o 

Fluxus post partum  

 3e of 4e graad 

perineumruptuur  

2. Aard zorg (aantal spontane partus bij nulliparae >37 weken, incidentie epidurale 

pijnbestrijding, spontane partus in andere groepen waarbij sprake is van eenlinggraviditeit en 
hoofdligging bij à terme datum)  

3. Borstvoeding  

4. Overdracht en plaats zorg  

PAN, Perinatal Audit  
Het uitvoeren van een Perinatal Audit is één van de kwaliteitsindicatoren van de IGZ. Het systematisch 

en methodisch bespreken van de cases in brede multidisciplinaire teams zijn voorwaarden voor en 

hebben geleid tot verbetering van de perinatale zorg. Er zijn in 2016 twee Perinatale Audits gehouden, 

dit jaar werden die cases besproken waarbij sprake was van. Professionals uit zowel de eerste, tweede 

als derde lijn waren aanwezig in deze audit.  

Verbeteracties die eruit zijn voortgekomen, zijn uitgewerkt in de Werkgroep ACTion.   

Een concrete verbetermaatregel is het invoeren van het meten van de maternale hartslag, bij het 

meten van de foetale cortonen. Deze richtlijn is tijdens een VSV-overleg gepresenteerd aan de 
deelnemers. Van deze verbetermaatregel is een onderzoeksverslag ter publicatie aangeboden aan de 

NTOG (Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie) en Tijdschrift voor Verloskundigen.  

 

                                                           
4
 Zichtbare Zorg, Basis set kwaliteitsindicatoren van IGZ 2015  

5
 Door de werkgroep ‘Kaderontwikkeling Monitoring Kwaliteit Perinatale Zorg’  
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Werkgroep ACTion 
Action staat voor Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored 

Implementation Strategies. Verbeteracties voortgekomen uit de Perinatal Audit worden verder 

uitgewerkt in de werkgroep ACTion om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 

Het streven is om eens per 2 maanden te vergaderen met uitzondering van de zomermaanden. Tijdens 

de vergaderingen wordt de voortgang van de lopende actiepunten doorgenomen en worden de 
belemmerende factoren volgens de ACTion cyclus doorlopen. 

Voor de vergadering van november worden alle onderwerpen opnieuw geïnventariseerd en wordt 

gekeken hoe de stand van zaken is en wat eventueel de belemmerende factoren zijn om vervolgens te 
bepalen welke actie zal volgen.   

 

Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om een training te organiseren over de ACTion methodiek. 

 

De werkgroep casemanagement heeft in 2016 de doelgroepen en belemmerende factoren van 
casemanagement verhelderd. Er is landelijk gekeken naar de mogelijkheden en de invulling van het 

casemanagement. De wenselijke situatie zoals omschreven in het rapport ‘Een goed begin’ is lastig 

haalbaar daar waar de zorg van de cliënt gedurende de zwangerschap wordt overgenomen door een 
andere zorgverlener. In de zomer 2016 is de integrale zorgstandaard uitgebracht. De werkgroep 

casemanagement wacht de implementatie richtlijn af om hierbij aan te kunnen sluiten.   

 

De reanimatietraining neonaat in de 2e lijn is ingezet en verloopt naar tevredenheid. De training voor 

de 1e lijn wordt opgestart in het najaar 2017. 
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Hoofdstuk 4: Borging van transparantie  

Gezamenlijk obstetriedossier  
Een belangrijk middel om te komen tot ‘ontschotten van de zorg’ (en dus bij te dragen aan een lagere 

perinatale sterfte) is het voeren van een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier. Binnen het VSV 

zijn daarvoor  de nodige stappen gezet. Het proces is in 2015 opgedeeld in een tijdpad waarin de 

volgende drie fases werden onderscheiden:   

• Fase 1: Electronisch obstetrisch dossier (Ezis) in ziekenhuis Tjongerschans. Eind november is 

dit gerealiseerd in  het systeem HiX met een obstetriedossier.  

• Fase 2: Verkenning om te komen tot een gezamenlijk obstetrisch dossier met twee praktijken 

in de eerste lijn. Deze verkenning heeft plaatsgevonden, maar nog niet geleid tot een concrete 
uitwerking. Dit proces van ‘learning by doing’ ontwikkelt zich richting een koppeling van de 

dossiers van de eerste en de tweede lijn, waarbij wederzijds inzage mogelijk is.  

• Fase 3: Gezamenlijk obstetrisch dossier VSV. De ontwikkelrichting hiervan beweegt mee met 

de mogelijkheden op gebied van elektronische dossiers.   

 

Een werkgroep automatisering/ EPD is gevormd en heeft zich tot doel gesteld om het obstetrisch 

elektronisch patiënten dossier toegankelijk te maken voor zowel de eerste als de tweede lijn. Dit 

houdt in de praktijk in dat beide echelons inzage- en bewerkingsrechten hebben in een obstetrisch 

dossier van een zwangere. Dit kan een gemeenschappelijk dossier of een gescheiden dossier vanuit 

beide echelons zijn. 

Hierdoor hopen we een aantal zaken te bereiken: 

 - verbeterde (elektronische) verslaglegging van de praktijkvoering door betere leesbaarheid  van het 

dossier met meer uniformiteit in verslaglegging. 

 - verbeterde (elektronische) overdracht van patiëntgegevens bij consult en/of overdracht van  de ene 

echelon naar de andere. 

 - snellere (elektronische) gegevensuitwisseling bij calamiteiten tijdens zwangerschap,  bevalling of 

kraamperiode. 

 - vermindering van het aantal fouten in begeleiding door betere (elektronische) overdracht  van 

gegevens. 

 - vermindering van het aantal doublures doordat aanvullende diagnostiek beter zichtbaar is  voor 

het andere echelon. 

 

Wat is er in 2016 gedaan?: 

Na een interne memo in de tweede lijn, is er een plan van aanpak geschreven om de 
onvolkomenheden in het gebruik van HiX in de tweede lijn weg te nemen. Hiermee is ook de 

informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijns praktijken en de kraamzorgcentra 

meegenomen. Dit was een groot project wat enkele maanden in beslag nam. 

Daarnaast heeft de werkgroep zich georiënteerd in de mogelijkheden welke er op dat moment waren 

om de obstetrische statussen van de verschillende software leveranciers (Chipsoft, Onatal, Orfeus en 

Vrumun) te koppelen met behulp van een Hub van Topicus, InterAct, Stichting Gerrit, het Landelijke 
knooppunt of een van de softwareleveranciers zelf.  

Er zijn bijeenkomsten geweest waarbij diverse software hun mogelijkheden (en onmogelijkheden) 
hebben gepresenteerd: 

Topicus, koppeling eerste en tweede lijn. 

Chipsoft, het ketendossier met de eerstelijn  

Zorgdomijn, koppeling eerste en tweede lijn  

Helaas heeft dat daarna niet geleid tot een overeenstemming tussen de partijen omdat diverse 

leveranciers aangaven nog druk “in ontwikkeling” te zijn. 
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Voor 2017 blijft staan dat de werkgroep graag het hele VSV in één obstetrisch dossier ziet werken  of 
een goede koppeling zodat iedereen in eigen dossier kan werken waarbij de gegevens uitgewisseld 

worden en mogelijk in de toekomst in elkaars dossier kan werken. 

Daarnaast zal fase twee (de pilot om minimaal twee praktijken ook met ChipSoft te laten werken) ook 
weer opgepakt moeten worden. 

 

Deelname studies  
In het jaar 2016 heeft het VSV deelgenomen aan een aantal studies. Dit had een tweeledig doel, 

namelijk het bijdragen aan de kwaliteit van de geboortezorg in het algemeen, en het verhogen van 

de kwaliteit van zorg in ons eigen VSV. Studies waaraan werd deelgenomen zijn:  

- INDEX-studie (onderzoek naar best practice bij dreigende serotiniteit)  

- PAN (Perinatal Audit Noord-Nederland)  
- Leefstijl en voorlichting in Friesland, Groningen en Drenthe  

- ACTion  

- PROkind  

- Promise 

- Richtlijn zwangere die buiten de VIL valt 

Deelname scholingen  
Het VSV hecht veel waarde aan gezamenlijke scholing  binnen de gehele keten van zorgverleners.             

De scholingen worden daarom zo mogelijk integraal aangeboden en zij worden goed bezocht. De 

onderwerpen sluiten aan op de professionele doelstelling van het VSV en dragen bij aan een 

doelmatige zorg aan onze patiënten. Door gezamenlijk thema`s te trainen is de informatie 

eenduidig en komt dat de onderlinge communicatie ten goede.  

 

VSV training ACUTE VERLOSKUNDE in Tjongerschans  

Jaarlijks trainen de medewerkers van het Centrum Vrouw, Moeder en Kind (van ziekenhuis 

Tjongerschans) de zorg rondom de acute verloskunde. Omdat bij acute situaties in de verloskunde 

verschillende zorgverleners in de geboortezorg betrokken zijn, werd de training dit jaar georganiseerd 

door het verloskundig samenwerkingsverband ( VSV ) Heerenveen e.o.  Verloskundigen uit de eerste 
lijn , klinische verloskundigen , O&G verpleegkundigen,  

kraamverzorgsters en gynaecologen trainen met elkaar de acute verloskunde in de Tjongerschans. De 

inhoud van de trainingen werd verzorgd door de organisatie VrouwEnZorg uit Amsterdam. De 

trainingen die hebben plaatsgevonden zijn zeer succesvol geweest en enthousiast ontvangen. Ze 

dragen bij aan veilige zorg voor de zwangere cliënten en aan een goede samenwerking binnen de 

keten.     

Infuusprikken 

De werkgroep scholing heeft begin maart een inloopsessies infuusprikken georganiseerd. Tijdens deze 

sessie kon er door alle deelnemers van het VSV, die hier in de praktijk mee te maken hebben, 
geoefend worden met het prikken van infusen (zowel verpleegkundigen, verloskundigen 1e en 2e lijn, 

gynaecologen). 

NLS 

In april heeft de werkgroep gezamenlijke scholing een NLS training georganiseerd voor eerstelijns 

verloskundigen. 

De Newborn Life Support (NLS) training is gericht op de theoretische en praktische instructie over 

basale luchtwegondersteuning bij pasgeborenen de eerste 10-20 minuten na geboorte. 

De training werd gegeven door de aan het VSV verbonden kinderarts Stefan van Dorth, ondersteund 
door drie getrainde verpleegkundigen. 

Het theoretisch kader van NLS is doorgenomen. De reanimatie is geoefend onder begeleiding op 
fantomen met eerstelijns zuurstofset en vervolgens op de reanimatietafel van het ziekenhuis. 

De tweedelijnsverloskundigen hebben deze training ook gevolgd, georganiseerd door Tjongerschans. 
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Hoofdstuk 5: Plan van aanpak 2017  
  

De input voor het meerjaren beleidsplan (2015-2017) leidt tot doelen waarvoor de komende jaren 

inspanning geleverd zal worden.   

De hieronder genoemde items zijn afgeleid uit de (zelf-)evaluaties van de onderwerpen tijdens de 

vergaderingen van het VSV.  

In 2016 is ingezet op de inhoud, het bestendigen en verstevigen van de samenwerking en 

creëren van een toename van vertrouwen in elkaar. 
Een aantal onderwerpen is al in gang gezet, zoals het toegankelijk maken van de digipoli voor 
zwangeren, overdracht van gegevens via Zorgdomein en  SBARR overdragen van zorg. Er is zal verder 

gewerkt worden aan de ontwikkeling van integrale zorgpaden en protocollen. 

In de nabije toekomst zal er aandacht zijn voor:  

- Het bereiken van lager opgeleiden, wanneer een vragenlijst betreffende cliënttevredenheid 

wordt uitgezet,  

- Vervolgen van de afspraken met de gemeente Heerenveen rondom preventie en voorlichting 
aan jeugd en aan kwetsbare zwangeren,  

- Gevolg geven aan de uitkomsten van de PCQ en investeren in betere communicatie; met 
name de overdracht durante partu verdient aandacht en warme overdracht naar kraamzorg 

gaat een vervolg krijgen,   

- Ontsluiten van de data VSV-breed uit PRN voor VSV-insight, door alle praktijken aangesloten 
bij het VSV te vragen toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van hun 

PRNgegevens,  

- Zorgdragen voor transparantie van de zorgpaden (op bijv. website),  

- Bouw/ontwerp een website van het VSV,  o Verstrekken van informatie, o Laten zien wat het 

cursusaanbod is, o Een link maken naar de video en training ‘stoppen met roken’, o Een 
koppeling maken met de voorlichtingsavond voor zwangere, o Publiceren van 

patiënttevredenheidsscores, o Installeren van de moederraad, zoals gepland in 2015,  

- Implementatie van fase 2 van de totstandkoming van een gezamenlijk elektronisch obstetrisch 

dossier 

- Optimaliseren van verwijzingen via Zorgdomein 

- Nog verdere verkenning van Integrale bekostiging,  

- Verdere ontwikkeling indicatoren,  

- Actief registreren en bespreken van indicatoren.  
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Bijlage: Activiteiten schema 2016 VSV Heerenveen e.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 


