
 

  

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsjaarverslag 2017 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  

   

 

Inhoudsopgave 
Kwaliteitsjaarverslag Middenin, geboortezorg heerenveen e.o.   

 

 

Inleiding              3 

Hoofdstuk 1: De structuur van het Middenin, geboortezorg omgeving heerenveen       4 

 Het VSV Heerenveen e.o.: kerngroep (dagelijks bestuur) en overige actieve deelnemers   4 

  Vergaderstructuur            4 

  Agenda VSV-vergaderingen           5 
  Besluitvormingsprocedure           5 

  Financiën             5 

  Participatie VSV-leden           5 
 Beleid             6 

  Logo en naam            6 

  Website              6 

Hoofdstuk 2: Werkgroepen en activiteiten           7 

 Zorgpaden / protocollen           7 

  Werkgroep MDO           7 

  Werkgroep eenduidige informatie          8 

  Portaal mijntjongerschans over zwangerschap (digipoli)         8 

  Werkgroep ACTion           8 

 Casemanagement           9 

  Kwetsbare zwangeren            9 

 Rookvrij zwanger           9 
 Zwangerschapsvoorlichting           9 

 Deelname studies            10 

  Deelname scholingen           10 
  VSV training acute verloskunde in Tjongerschans        10 

Hoofdstuk 3: Monitoren van kwaliteit           11 

  Procesindicatoren           11 

  PAN, Perinatal Audit            11 
  Zorgstandaard Integrale geboortezorg          12 

Hoofdstuk 4: Borging van transparantie          13 

 Gezamenlijk obstetriedossier          14 

Hoofdstuk 5. Plan van aanpak 2018          15 

                
 

Bijlage: Activiteiten schema 2017 VSV Heerenveen e.o.  

 
 

 

 

 



 

3  

   

Kwaliteitsjaarverslag Middenin , geboortezorg omgeving Heerenveen  

Inleiding  
Het Verloskundig Samenwerkingsverband Middenin 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 wordt er verantwoording 

afgelegd over het gevoerde beleid in het jaar 2017, met name op het gebied van samenwerking en 

kwaliteit.  
Hiermee wordt openheid gegeven 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.   

Middenin, geboortezorg omgeving heerenveen (verder ook te noemen als: Middenin) kenmerkt zich als 

een open en constructief verloskundig samenwerkingsverband. Integrale geboortezorg wordt 

ondersteund door het VSV vanuit een praktijkgerichte benadering.  

 

In het kader de integrale geboortezorg verder vorm te geven is in 2014/2015 gestart met een gezamenlijk 

project 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 zijn de mogelijkheden verder onderzocht om 
een pilot met ditzelfde elektronische patiënten dossier in een deel van de eerstelijns praktijken te gaan 

gebruiken.  

 

In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wie wij zijn en hoe de structuur van het Middenin is 

vormgegeven. 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 door het participeren van elke discipline in werkgroepen en het ontwikkelen van, 

bijvoorbeeld  de regionale protocollen en gezamenlijke zorgpaden. Welke in hoofdstuk twee aan de orde 

komen. Het werken volgens de gezamenlijke protocollen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 
van de 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. Het derde hoofdstuk belicht deze kwaliteitsindicatoren. In het vierde hoofdstuk wordt 

de wijze waarop Middenin transparantie nastreeft en werkt aan het verbeteren en borgen van de 

kwaliteit van zorg.  
Tevens komt hierbij de Zorgstandaard integrale geboortezorg aan bod, waar in 2017 een start mee is 

gemaakt.  

  

Jaarlijks evalueert het VSV kritisch het eigen handelen en worden er nieuwe doelen geformuleerd. Dit 

verslag eindigt met  een plan van aanpak die een bijdrage levert aan een transpiratie 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.  

  

Middenin geboortezorg omgeving heerenveen e.o.   

 

 

 

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

2 Werkplan Friesland voorop - Geboortezorg, 2014)  
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Hoofdstuk 1: De structuur van Middenin  

Middenin: 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)  

(is per 2e deel 2017 uit het VSV i.v.m. stoppen werkzaamheden als 

verloskundig actief huisarts, geen vervanger) 

o  Kraamzorgorganisaties (7)  

• Vanuit ziekenhuis de Tjongerschans:   

o Medisch specialistisch bedrijf (vakgroep gynaecologie)  

o Vakgroep kinderartsen  

o Klinisch verloskundigen 

o Obstetrieverpleegkundigen  

o Centrummanager en teamleiders 
Vrouw, moeder en kind centrum  

• 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 van 16.30 – 18.30 uur. 

  

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 vier vertegenwoordigers),   

• Kraamzorg (deze zijn verenigd in de het KSV (Kraamzorg Samenwerkings Verband)) 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.  

• Met regelmaat 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 2017:  

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 scholingen, secretariële ondersteuning,  consumpties tijdens de 

vergaderingen en attenties. De kascontrole heeft in februari 2017 plaatsgevonden er  is decharge 

verleend over de kas van 2016.   

 

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).  
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Beleid  
Voor het meerjaren beleidsplan van het VSV 2015-2017 zijn gezamenlijke kansen, bedreigingen, sterktes 
en zwaktes van het VSV onder de leden te geïnventariseerd. Iedere deelnemer heeft een prioritering 

kunnen aangeven in de volgende categorieën;  organisatie, product, middelen, commercie, financiën, 

personeel, klanten, concurrenten. Onderstaande onderwerpen werden door het VSV als speerpunten 

geformuleerd.     

 

• Indicatoren   

• Integrale bekostiging 

• 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.  

 

Logo en naam 
Een breed gedragen naam en een gezamenlijk logo voor het VSV zullen bijdragen aan het gevoel van 

samenwerking tussen de betrokken partijen en zal in de toekomst, met het verder ontwikkelen van de 

integrale geboortezorg, steeds belangrijker worden in de communicatie naar de cliënt.  

In september 2016 werden de leden van het VSV door de communicatieafdeling van Tjongerschans 

meegenomen in een brainstormsessie over het creëren van een naam en logo. Hierop volgde in de 

maanden erna een paar stemrondes waarna uiteindelijk het definitieve logo en naam werd gekozen.  

Op 21 februari 2017 is Middenin, geboortezorg omgeving heerenveen geboren. 

 
 

Website 

Een geruime tijd bestaat de wens van het VSV om een eigen website te creëren. Deze website zal 

toegankelijk zijn voor cliënten en belangstellenden. Onder andere eenduidige informatie over de pre-

natale, natale en post-natale fases van de zwangerschap zullen hier op te lezen zijn. Naast inhoudelijke 

zwangerschap gerelateerde informatie zal op de website ook informatie te vinden zijn met betrekking tot 

de kwaliteit van zorg. Onder andere jaarverslagen zullen op de website gepubliceerd worden dit om bij te 

dragen aan de transparantie van zorg. Ook zal de website (op een afgeschermde pagina voor 

zorgprofessionals) documenten als werkafspraken, zorgpaden en protocollen bevatten. Op die manier 

kunnen documenten, opgesteld en geaccordeerd door het VSV, door de zorgverleners snel worden 

geraadpleegd en zodat er uniform gehandeld kan worden. Informatie voorziening staat ook als thema 

beschreven in de zorgstandaard. Door het lanceren van een website wordt dit element gewaarborgd.  

In 2017 is er door de kerngroep contact gelegd met een website maker en zijn de wensen voor een eigen 

website uitgesproken. Het streven is om in 2018 live te gaan met onze eigen website. 
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Hoofdstuk 2: Werkgroepen en activiteiten 

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

betaalbare zorg. Wij 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, KCKZ)  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 
De werkgroep is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de protocollen in document beheer 

systeem. De protocollen liepen achter, zowel intern als VSV breed. Er is een overzichtsdocument gemaakt 

waarin de protocollen die aan revisie toe waren zichtbaar werden. 
De protocollen zijn onderverdeeld tussen ‘teams’ van gynaecologen en verloskundigen waardoor deze vrij 
vlot gereviseerd konden worden. Inmiddels is er een behoorlijk aantal protocollen herschreven of nieuw 
gemaakt, waardoor er meer overzicht is en de protocollen weer up-to-Fdate zijn. Voor de overgebleven 
protocollen in een plan voor revisie geschreven.  
Door de verdeling in protocollen is de verwachting dat er nu laagdrempeliger kan worden aangesproken 
op incomplete of verouderde protocollen. 
Protocollen en zorgpaden worden voor accordering altijd eerst in het VSV besproken en ter stemming 
gebracht.  
 
In 2017 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. In 2017 zijn er 

geen wijzigingen geweest in de werkwijze van het MDO. Aan het einde van 2017 is er een begin gemaakt 

het MDO te laten aansluiten op de Zorgstandaard. Verbeter voorstellen zullen worden ontwikkeld en 

omschreven door een klankbordgroep waarin de diverse beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. In het 

eerste kwartaal van 2018 zal dit worden aangeboden aan het VSV ter goedkeuring waarna implementatie 

kan plaatsvinden. Tevens is het streven de gemaakte afspraken tijdens het MDO ook vast te leggen in de 

klinische status. De verwachting is dat vastlegging van de gemaakte afspraken tijdens het MDO in 2018 

mogelijk wordt door het werken met zorgdomein en de VSV brede digipoli waardoor er voor iedere 

zwangere een patiëntennummer wordt aangemaakt wat digitaal registeren mogelijk maakt.      

Verder heeft er op 16 mei 2017 een indrukwekkende themabijeenkomst plaatsgevonden over ‘vragen 

buiten de VIL’ geleid door gynaecoloog Gerda Zeeman. In deze themabijeenkomst kwam casustiek ‘uit te 

praktijk’ gegrepen aan bod. De bijeenkomst leidde tot het centraal stellen van de cliënt, afwegingen 

tussen wetenschap en de wens van de cliënt met aandacht voor de zorgverlener. Hoe zorgt de 

zorgverlener voor de cliënt en voor zichzelf. Inspirerende bijeenkomst welke heeft bijgedragen aan de 

samenwerking, integrale zorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.      
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Werkgroep eenduidige informatie 

Eind 2016 zijn er folders gemaakt ter voorbereiding op de verwijzing van patiënten van de eerste naar de 

tweede lijn. In deze folders krijgen ze informatie over de reden van de verwijzing, wat te verwachten bij 

het consult en welke keuzes er zijn.  

In 2017 kregen veel patiënten de betreffende folder van de verloskundige bij een verwijzing. Met name 

de folder “Informatie voor vrouwen (en hun partners) die weten dat zij een miskraam gaan krijgen” blijkt 
effectief te zijn. In het gesprek met de gynaecoloog zijn de vrouwen en hun partners al op de hoogte van 

de keuzes die zij hebben om de miskraam op te wekken.   
Daarnaast zijn er folders gemaakt voor het eventuele verdere beloop in de tweede lijn, waaronder bij 

voorbeeld totaalruptuur, veel bloedverlies bij de bevalling etc. 

Portaal Mijntjongerschans over zwangerschap (Digipoli) 

In 2017 is het basisverhaal over zwangerschap, bevalling en kraamtijd afgemaakt. Deze informatie is van 

commentaar voorzien door de werkgroep. Het onderwerp zwangerschap was al klaar. De onderwerpen 

bevalling en kraamtijd zijn in 2017 afgemaakt.  
Eind 2017 kregen vrouwen die in de tweede lijn worden gecontroleerd toegang tot hun persoonlijke 

portaal. Daarin is het basisverhaal opgenomen en worden modulen toegevoegd onder de knoppen “mijn 

zwangerschap, mijn bevalling en mijn kraamtijd”. Zowel op de polikliniek als in de kliniek is er aandacht 

voor de implementatie.  

Vanaf begin 2018 zal dit portaal ook toegankelijk worden gesteld voor de vrouwen  die bij de 

verloskundige in de eerste lijn worden gecontroleerd. De implementatie vindt eind 2018 – begin 2019 

plaats. 

 

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. 

Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van de lopende actiepunten doorgenomen en worden de 

belemmerende factoren volgens de ACTion cyclus doorlopen. 

In 2017 is de ACTion werkgroep met verschillende onderwerpen bezig geweest om continu te verbeteren. 

Deze onderwerpen waren onder andere: 

- Meet Mama Mee 

- Het opzuigen van medicatie bij een reanimatie van een neonaat 

- De acutekarren op de VK en op de OK 

- De afvinklijst reanimatie 

- De evaluatie van de afgekoelde neonaat op OK 

- Continue bewaking van VK tot incisie 

- Overal dezelfde klok die is aangesloten op de moederklok voor juiste tijdsregistratie 

- Het juist noteren en overdragen van de leeftijd pasgeborene 

- De kleurcode voor de mate van spoed van een sectio 

- Proces zwangeren die een OGTT moeten ondergaan  
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Casemanagement 
De werkgroep casemanagement heeft aan het einde van 2017 gewerkt aan het reviseren en 

optimaliseren van het casemanagement in het Middenin. De werkgroep heeft geconstateerd dat de 

implementatie van de eerder in 2012 ontwikkelde pad rondom casemanagement onvoldoende was. 

Het plan wat in 2012 is gemaakt had een goede opzet, de praktijk bleek echter weerbarstiger. Er is een 

klankbordgroep gevormd met vertegenwoordiging uit alle geledingen van het VSV, deze klankbordgroep 

heeft de start bijeenkomst eind 2017 gehad om de hiaten te extraheren. Begin 2018 zal de uitwerking 

verder plaatsvinden waarbij er naar gewerkt wordt de aangepaste werkwijze vanaf maart 2018 te 

implementeren. 

 

Kwetsbare zwangeren  
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. Casus gerelateerd wordt er een 

multidisciplinair overleg gepland indien de zorgvraag dat vraagt.  

Binnen het VSV staat het thema kwetsbare zwangere al langer op de agenda. Het detecteren van de 

kwetsbaarheden en het aanbieden van de juiste zorg is een prioriteit. De wens binnen het VSV is er om de 

zorg rondom de cliënt zo in te richten dat de cliënt geen schotten tussen de zorgverleners ervaart en er 

binnen de acceptabele tijd de juiste zorgverleners betrokken worden. Er zijn vele instanties (onder andere 

gemeenten, Veilig Thuis, verloskundige zorgverleners) betrokken bij de zorg rondom een kwetsbare 

zwangere. Al deze partijen werken vanuit eigen visies. Samenwerking is nodig om tot optimale eenduidige 

zorg voor de cliënt te komen.  In 2017 zijn er twee bijeenkomsten geweest in Tjongerschans met de 

gemeente Heerenveen en andere partijen over het thema kwetsbare zwangeren. De visie op 

casemanagement en de uitwerking / uitvoering hiervan is tijdens deze overleggen besproken. In 2018 zal 

hier ketenbreed een vervolg aan worden gegeven.  

 

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.  

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 2017 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. Middenin is één van de drie pilotregio’s.  Er is besloten om een training te 

organiseren voor verloskundigen en gynaecologen. Alle zorgverleners vanuit het VSV hebben in 2017 een 
scholing motiverende gespreksvoering van uit de Promise studie gevolgd. 

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

prenatale zorg en voorlichting. 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 
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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. 

 

In 2017 zijn er 11 voorlichtingsavonden gehouden. Alle voorlichtingsavonden waren vol. Dit betekent 40 

zwangere vrouwen en hun partner. Halverwege 2017 is er een nieuwe presentatie gemaakt vanuit  

Middenin. De nieuwe presentatie benadrukt nog meer de samenwerking binnen het VSV. 

Wat opvalt in 2017 is dat er steeds meer zwangere vrouwen en hun partner shoppen bij ziekenhuizen in 

de regio.  Ze lieten ons weten  enthousiast te zijn over ons Moeder&Kind centrum en te kiezen voor 

bevallen in Tjongerschans.. 

 

Deelname studies   
In het jaar 2017 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:  

- PAN (Perinatal Audit Noord-Nederland)  

- ACTion  

- PROkind  

- Promise 

-  LifeLines Next 

-  Obstetric Early Warning System 

 

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 deze 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 op onderwerp/thema te trainen is de informatie eenduidig en 

komt dat de onderlinge communicatie ten goede.  

 

- In april heeft de werkgroep gezamenlijke scholing een NLS (reanimatie) training georganiseerd voor 1e 

lijns verloskundigen, deze scholing is gegeven door kinderarts Stefan van Dorth ondersteund door drie 

getrainde verpleegkundigen. 

- Ook is er in april een  Promise training georganiseerd voor verloskundigen en gynaecologen.  

Tijdens de training was er aandacht voor theoretische achtergrond van de effecten van roken. En werd er 

geoefend met gemotiveerde gespreksvoering en omgaan met de CO2 meter. 

 

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 in december dit jaar 

georganiseerd door het verloskundig samenwerkingsverband.  Verloskundigen uit de eerste lijn , klinische 

verloskundigen , O&G verpleegkundigen, kraamverzorgenden s 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.  
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Hoofdstuk 3: Monitoren van kwaliteit  
Middenin wil transparant zijn over haar resultaten en leren van uitkomsten. Daarom meet zij haar 

kwaliteit aan de hand van de o.a. ZiZo indicatoren3.   

 

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 aangeleverd4,  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 2017 twee Perinatale Audits gehouden op 13 

maart en 6 november. Hierbij zijn de onderwerpen: solutio, uterusruptuur, en hyperbilirubinaemie (twee 
maal) besproken. 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.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zichtbare Zorg, Basis set kwaliteitsindicatoren van IGZ 2015  
4 Door de werkgroep ‘Kaderontwikkeling Monitoring Kwaliteit Perinatale Zorg’  
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Zorgstandaard Integrale geboortezorg  

Het Zorginstituut Nederland heeft op 28 juni 2016 de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld 

en in het kwaliteitsregister opgenomen.  

Het CPZ heeft in 2017 een implementatieplan uitgebracht om de VSV’s te ondersteunen bij het 

implementeren van de zorgstandaard. Het Zorginstituut zal de invoering van de standaard volgen en 

evalueren. Er is hier zowel in de kerngroep, als in het VSV uitgebreid over gesproken.  

In de tweede helft van 2017 is er gestart met het opzetten van een klankbordgroep en een projectgroep 

met daar in een projectleider en projectondersteuners. Per thema is er een projectondersteuner 

aangesteld die de klankbordgroep voorziet van informatie. 

 

Er is sprake van een meerfasen systeem, verdeeld over 3 jaar. Met 3 thema’s: 

Thema 1: Zwangere en kind centraal 

Thema 2: Prenatale zorg 

Thema 3: Kwaliteitsbeleid 

 

Ieder thema heeft een projectondersteuner die wordt bijgestaan door de klankbordgroep.  

De projectondersteuner verantwoord aan de projectleider zodat de projectleider de stand van zaken kan 

delen in de kerngroep.   

De reden van deze projectstructuur is om snelheid te behouden, de taken te verdelen en vanuit iedere 

discipline input te krijgen. De klankbordgroep stelt de projectondersteuner in staat te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 0 (deadline juli 2017) 

Fase 1 (deadline kwaliteitsbeleid 31-12-2017, overige onderwerpen 31-12-2017 / 31-12-2019) 

Fase 2 (deadline 31-12-2018 / 31-12-2019) 

Fase 3 (deadline 31-12-2019) 
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In 2017 heeft de kick-off van de klankbordgroepen plaatsgevonden waarin iedere discipline vanuit het 

VSV participeert om de uitkomst zo zorgvuldig en integraal mogelijk te maken.  

Tijdens de VSV vergaderingen is hier aandacht aan besteed en zijn de volgende onderwerpen aan bod 

gekomen:  

- Voorstel projectstructuur en projectleiding 

- Accordering plan van aanpak 

- Inzetten klankbordgroep 

Door één van de projectondersteuners is er een overzicht gemaakt van de verplichte elementen per 

thema en gekeken waar Middenin al aan voldoet, of wat nog aandacht vereist.  

Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroepen van de verschillende thema’s wordt besproken wat 

nog ontwikkelt moet worden, of een manier bedacht om het beter te documenteren / registreren.  

Het streven is om in de komende jaren voor de gewenste datum te voldoen aan de richtlijnen die gesteld 

worden. In ieder geval moet dit voor de harde deadline datum gerealiseerd zijn.  
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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: Elektronisch obstetrisch dossier (Ezis) in ziekenhuis Tjongerschans. Eind november 2016 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. 

 
Er is bewust gekozen om dit onderwerp te laten leiden door wat de zorgstandaard in de verschillende 

fases van de implementatie benoemd.  

 

 

Wat is er nog wel in 2017 gedaan?  

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 

Voor 2018 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. 
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Hoofdstuk 5: Plan van aanpak 2018. 
Het huidige beleidsplan liep in 2017 af.  

In het VSV hebben we gezamenlijk gekeken waar we de komende jaren beleidsmatig in willen 

(door)ontwikkelen. In hetzelfde jaar is de Zorgstandaard geïntroduceerd.  

We zagen veel overeenkomsten in de thema’s vanuit het VSV en de thema’s van de zorgstandaard. Van 

daaruit is besloten de Zorgstandaard als beleidsmatige basis te laten dienen voor de komende 2-3 jaar.  
 

Hieronder een weergave van de beleidsmatige doelstellingen die vanuit het VSV : 

- 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. de website),  

- 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 2017 VSV Heerenveen e.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 


