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Kwaliteitsjaarverslag Middenin , geboortezorg omgeving Heerenveen  

 

Inleiding  
Het Verloskundig Samenwerkings Verband Middenin is een samenwerkingsverband tussen de ketenpartners 

in de geboortezorg, en ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen. Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van dit 

VSV. Middels dit verslag wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het jaar 2018, met 
name op het gebied van kwaliteit en samenwerking.  

Hiermee wordt openheid gegeven over wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan. 

Middenin, geboortezorg omgeving Heerenveen (verder ook te noemen als: Middenin) kenmerkt zich als een 
open en constructief verloskundig samenwerkingsverband.  

 

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. Bij hoofdstuk vier komt de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) aan bod, 

waar in 2017 een start mee is gemaakt. In het vijfde hoofdstuk wordt de wijze waarop Middenin transparantie 

nastreeft en werkt aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg belicht.  

 

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

eindigt in hoofdstuk zes met een plan van aanpak voor 2019. 

  

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 (8)  

o SEO echoscopisten 

• 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. De gynaecoloog is de voorzitter van zowel de kerngroep als de gezamenlijke VSV 

vergaderingen.  

  

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 2018:  

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.  

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).  

• Is aanwezig bij de Federatie van VSV’s, welke jaarlijks in Gouda worden gehouden 
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Beleid  
Met de komst van de ZIG is er op dit moment gekozen geen nieuw (meerjaren) beleidsplan vanaf 2018 te 

schrijven. Er is, mede ingegeven door het VSV, gekozen om vooral door te ontwikkelen op inhoud waarbij de 

ZIG als handreiking wordt gezien.   
 

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. Het doel van de website is om 

informatievoorziening richting de cliënt te optimaliseren. Ook zal de informatievoorziening naar de 

zorgprofessional geoptimaliseerd worden doordat iedereen uniform de nieuwste informatie (zorgpaden en 

protocollen) beschikbaar heeft. Informatie voorziening staat als thema beschreven in de ZIG. Door het 

lanceren van een website wordt dit element gewaarborgd. Er is in 2018 hard gewerkt om een website te 

bouwen, en de verwachting is dat deze de eerste helft van 2019 live gaat.  
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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 
Het jaar 2018 heeft met name in het teken gestaan van het implementeren van de ZIG. Protocollen en 

zorgpaden zijn voor accordering eerst in het VSV besproken en ter stemming gebracht. Achter de schermen is 

er gewerkt aan een kwaliteitssysteem om de kwaliteit en het up-to date zijn van de protocollen te borgen. In 

2019 zullen de ontwikkelde zorgpaden en protocollen gekoppeld worden aan dit systeem zodat de 

kwaliteitscyclus geborgd gaat worden en worden ze getoond op onze website.  

 
In 2018 zijn de volgende zorgpaden/protocollen geaccordeerd; zie activiteitenschema in de bijlage.  
 

Werkgroep MDO  
Omwille van doelmatigheid zijn in 2018 de werkgroep MDO en casemanagement samengevoegd. 

 

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 2018 

staat het project ‘kwetsbare zwangeren’ geagendeerd. Binnen dit project zal de inhoud van de intake en met 

name de screening op kwetsbaarheden opnieuw bekeken worden. In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in 

de werkwijze van het MDO.  

De themabijeenkomst kwetsbare zwangeren in 2017, heeft in 2018 geleid tot een integraal document en 

zorgpad rondom dit onderwerp.  

Aan het einde van 2017 is er reeds een begin gemaakt het MDO te laten aansluiten op de ZIG. Verbeter 

voorstellen werden ontwikkeld, omschreven en geaccordeerd door het VSV.  

 

De werkwijze van het MDO is in 2018 geformaliseerd en vastgelegd in de volgende documenten; 

 Integraal document interprofessioneel geboortezorgteam 

 Integraal document coördinerend zorgverlener 

 Zorgpad coördinerend zorgverlener 

 Integraal document ‘zorgvragen buiten de VIL’ 

 Zorgpad ‘zorgvragen buiten de VIL’ 

 Integraal document informatievoorziening, besluitvorming, informed consent, bejegening en 
toegankelijkheid van zorg 

 

Tevens is het streven de gemaakte afspraken tijdens het MDO ook vast te leggen in de klinische status. Het is 

in 2018 nog niet gelukt om de gemaakte afspraken tijdens het MDO vast te leggen in een klinische status. Met 

het implementeren van zorgdomein in de eerste lijn in 2019 wordt dit wel mogelijk gemaakt.  
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Werkgroep eenduidige informatie/ Digipoli 
De Digipoli voor vrouwen die zwanger zijn is in de tweede lijn geïmplementeerd. De informatie die hier in staat 

is in 2016 - 2018 ontwikkeld. Dit betreft zowel informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. 
In 2018 zijn modules gemaakt over roken en stoppen met roken voor of tijdens de zwangerschap voor 

vrouwen en hun partners, en over GBS-profylaxe indien geadviseerd of indien er een keuze is. Via de eerste lijn 
worden de modules gebruikt als de patiënt wordt verwezen. Het toepassen van de Digipoli voor de eerste lijn 

vindt plaats in 2019.  

 

Werkgroep ACTion 
Action staat voor Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored Implementation 

Strategies. Verbeterpunten voortgekomen uit de Perinatal Audit worden verder uitgewerkt in de werkgroep 

ACTion om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. De gehele keten is in 2018 vertegenwoordigd in de 

werkgroep. De werkgroep komt meerdere malen per jaar bijeen om de voortgang van lopende actiepunten en 
belemmerende factoren te doorlopen, dit wordt gedaan aan de hand van de ACTion cyclus. Bij elke perinatale 

audit ( 2 maal per jaar) wordt de voortgang en uitkomsten van de actiepunten besproken. 

In 2018 is de werkgroep met verschillende actiepunten bezig geweest. Na de introductie van Meet Mama 
Mee in 2016 is dit elk jaar opnieuw geëvalueerd. In 2018 heeft er een digitale evaluatie plaatsgevonden, om 

zo de werkdruk voor de kraamzorgconsulent die het voorheen verrichte te verminderen. De uitkomsten van 

de evaluatie zijn positief, evenals de manier van evalueren. De afvinklijst voor een babyreanimatie is 

ontwikkeld binnen de werkgroep. Na goedkeuring binnen de werkgroep is deze geïntroduceerd binnen het 

VSV. De 1e lijns verloskundigen hebben de afvinklijst in gebruik genomen, op de OK is een papieren variant 
aanwezig en voor de introductie op de verloskamers wordt een plan gemaakt. Daarnaast is het actiepunt ‘ de 

afgekoelde neonaat op OK’ geëvalueerd. De aanbevelingen die vanuit de werkgroep zijn gedaan, zijn 

geïmplementeerd op de afdeling.Op de afdeling verloskunde zijn de nieuwe klokken geplaatst, welke zijn 

aangesloten op de moederklok, hierdoor wordt er overal dezelfde tijd aangegeven, wat in acute situaties van 

groot belang is. Tot slot zijn de karren voor de opvang van een neonaat op zowel de afdeling als de OK op 

dezelfde manier ingericht, dit maakt het aangeven van medicatie en hulpmiddelen gemakkelijker.  
Er zijn nog verschillende actiepunten binnen de werkgroep die lopende zijn en hopelijk in 2019 verder 

behandeld gaan worden. 

 

Kwetsbare zwangeren  
Sinds 2018 is er een werkgroep kwetsbare zwangeren.  

Het doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van een zorgpad kwetsbare zwangere voor (eerst) de 

gemeente Heerenveen.  

De werkgroep bestaat uit professionals vanuit: het ziekenhuis, kraamzorg, 1e lijnsverloskundigen, het 

regiecentrum; veilig thuis, de gemeente en de GGD. Elementen die in het zorgpad verwerkt zullen worden zijn: 

visie op kwetbare zwangere, casefinding, regievoering, bereikbaarheid, continuïteit van zorg en onderlinge 

afstemming. Het VSV onderhoudt contacten met omliggende gemeenten.  

In 2018 zijn er twee bijeenkomsten geweest. In 2019 zal hier ketenbreed een vervolg aan worden gegeven. Het 

streven is eind 2019 een ketenbreed zorgpad kwetsbare zwangeren te kunnen implementeren waarbij er 

specifiek aandacht is voor de rol verduidelijking en rolinvulling van de verschillende ketenpartners waarbij de 

zwangere en het (ongeboren) kind centraal staat.   
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Rookvrij zwanger  
Sinds 2017 is de werkgroep rookvije start VSV MiddenIn actief. De hele keten is sinds 2018 vertegenwoordigd. 

Er is enthousiast gewerkt aan het opzetten van een degelijk stoppen met roken beleid voor VSV MiddenIn met 
GGD en POH. Er is een plan opgesteld waarvoor subsidie is aangevraagd bij Stichting De Friesland en 

vervolgens gehonoreerd in juli 2018. Er zijn zorgpaden ontwikkeld, en er is een visiedocument opgesteld en 
besproken met het VSV. De POH-ers uit de regio zijn benaderd om gezamenlijk de overdrachten te verbeteren 

en een gemeenschappelijke scholing op te zetten. Er is een gesprek met de gemeente geweest dat in 2019 een 

vervolg zal krijgen.  

Er is een dataset ontwikkeld om de registratie te verbeteren. Deze wordt in 2019 in HIX geïmplementeerd.  
In 2018 heeft VSV MiddenIn deelgenomen aan het Promise project dat zich richt op lager opgeleiden.  
Veel ontwikkelingen zijn in gang gezet welke in 2019 worden vervolgd. 

 

 

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 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. 

 

 

Deelname studies   
In het jaar 2018 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 

-  Obstetric Early Warning System 

 

Deelname scholingen  
Na de publicatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (2016) en het Implementatieplan ZIG in 2017 is 

VSV Middenin aan de slag gegaan met de implementatie. Begin 2018 werden aanbevelingen in de ZIG 

gestructureerd in drie thema’s: Zwangere en kind centraal, Prenatale zorg en Kwaliteitsbeleid. Voor elke 

thema werd een projectondersteuner aangewezen en daarbij een klankbordgroep opgericht. De 

projectondersteuner van het thema ‘Kwaliteit’ is de centrummanager van centrum Vrouw, Moeder en Kind. 

De klankbordgroep bestond uit minimaal één vertegenwoordiger van elke discipline van VSV Middenin: een 

gynaecoloog, een klinisch verloskundige, een eerstelijnsverloskundige, een verpleegkundige en een 

medewerker van een kraamzorginstantie. De projectondersteuner kwam samen met de klankbordgroep tot 
ontwikkelpunten wat betreft kwaliteitsbeleid, om aan de eisen van de ZIG te voldoen. Eén van deze punten 

omvatte een scholingsplan voor VSV Middenin. Het doel van de ZIG is door integrale geboortezorg de zorg te 

verbeteren door een integrale, multidisciplinaire aanpak. Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de 

zwangere centraal, waarbij door een constante evaluatie van de uitkomsten én de cliëntenervaringen de zorg 

kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden (ZIG, 2016). Door een scholingsplan te ontwikkelen 

kunnen de deelnemers effectiever en doelmatiger trainen om de uitkomsten voor de zwangere (en kind) zo 
goed als mogelijk te maken.  
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Het scholingsplan dat is ontwikkeld heeft de volgende doelstellingen: 

 Het optimaliseren van multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking door het ontwikkelen van 

een leidraad voor de scholingswerkgroep van VSV Middenin.   

 Het scholingsplan geeft de aandachtspunten weer die staan beschreven in de ZIG:  

o Eén vast aanspreekpunt (Coördinerend zorgverlener)  

o Multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking (Waaronder teamtraining) 

o Interprofessioneel geboortezorgteam (Overdrachten) 

o Adequate voorlichting en counseling; Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed 

consent (Shared decision making) 

o Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden (Intercultureel zorgverlener en 

kwetsbare zwangeren) 

o Acute zorg (Scenario training) 

 Het scholingsplan geeft een overzicht van onderwerpen die jaarlijks getoetst moeten worden. 

 Het scholingsplan geeft de scholingswensen weer van de deelnemers van VSV Middenin. 

Het scholingsplan is gepresenteerd in de bijeenkomst van december 2018, met de bedoeling het uit te voeren 

in 2019-2020. In 2018 zijn er geen scholingen georganiseerd door de werkgroep scholing. Eind 2018 is de 

aankondiging gedaan voor de acute verloskunde training in maart 2019. 

 

 

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 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 2018 twee Perinatale Audits gehouden op 26 maart en 5 

november. Hierbij zijn de volgende onderwerpen besproken: 

- hyperbilirubinemie en asfyxie (na abruptio placentae) 

- asfyxie (thuisbevalling met een onverwachte slechte start gevolgd door reanimatie) 

- asfyxie (spoedsectio met slecht kind gevolgd door reanimatie) 
 

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’  



 

12  

   

HOOFDSTUK 4: Zorgstandaard Integrale Geboortezorg  
Het Zorginstituut Nederland heeft op 28 juni 2016 de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld en in 

het kwaliteitsregister opgenomen. Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een 

integrale, multidisciplinaire aanpak, waarbij door een periodieke evaluatie van de uitkomsten én 

cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, efficiënter en doelmatiger kan worden.  

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

van de ZIG. De tool geeft ons als VSV een goed zicht op waar we staan m.b.t. implementatie en borging van de 

onderdelen uit de ZIG. We verwijzen voor een uitgebreide weergave van de stand van zaken naar de 

projectleider en/ of de kerngroep van het VSV. 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. 
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De projectleider ziet toe op de realisatie van een succesvolle implementatie van de ZIG.  

De projectleider wordt hierbij ondersteunt door projectondersteuners. De projectondersteuner krijgt een 

deelopdracht per fase om uit te werken en te implementeren. Hierbij wordt ze ondersteunt door een 

klankbordgroep. De uitgewerkte opdrachten worden, alvorens ze in het VSV ter stemming komen, voorgelegd 

aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft van iedere betrokken partij uit ons VSV tenminste één 

afgevaardigde. 

 

De reden dat er voor deze projectstructuur is gekozen is voor de borging van:  

- Realisatie 

-  Primaire zorg 

-  Betrokkenheid en commitment   

 

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) 

 

Hieronder in een samenvatting weergegeven wat er is gerealiseerd en waar het VSV staat per fase en/ of thema. 
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Hoofdstuk 5: 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 de ZIG is één van de doelen dat een gezamenlijk dossier wordt gerealiseerd.  

In de regio zijn we in gezamenlijkheid met de 4 Friese VSV’s in gesprek om na te gaan of wij kunnen gaan 

starten met Babyconnect. Dit krijgt in 2019 en 2020 zijn vervolg. 
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Hoofdstuk 6: Plan van aanpak 2019 
Er is besloten de ZIG als beleidsmatige basis te laten dienen voor de komende 2-3 jaar.  

Fase 2 zal verder uitgewerkt worden, en er zal gestart worden met fase 3.  
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Bijlage: Activiteiten schema 2018 VSV Heerenveen e.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


