
Integraal document coördinerend zorgverlener 
Het is voor een zwangere vrouw belangrijk te weten hoe haar persoonlijke zorgpad eruit ziet en 
bij wie zij terecht kan met haar vragen. De zwangere vrouw wordt gedurende de zwangerschap 
en kraamperiode begeleid door een coördinerend zorgverlener. De coördinerend zorgverlener 
is het vaste aanspreekpunt voor de vrouw. Deze coördineert alle zorg rondom de zwangere en 
speelt een belangrijke rol in de continuïteit van zorg. In dit document beschrijven wij de visie 
van geboortezorg Middenin op de rol van de coördinerend zorgverlener.

Vast aanspreekpunt in de zwangerschap.
De coördinerend zorgverlener fungeert als vast aanspreekpunt voor de zwangere vrouw tijdens de 
zwangerschap en de kraamperiode. Zij ondersteunt de vrouw om de eigen regierol te vervullen. Zij 
bewaakt het belang van de zwangere, ondersteunt haar zelfmanagement en ziet er op toe dat de 
integrale zorg wordt geleverd volgens het opgestelde individuele geboortezorgplan. 

Aan het begin van de zwangerschap bespreekt de coördinerend zorgverlener met de vrouw wat zij 
van de coördinerend zorgverlener kan verwachten en wat de coördinerend zorgverlener van de vrouw 
mag verwachten. Afhankelijk van de zorgbehoefte en wensen van de vrouw wordt zij aan een 
coördinerend zorgverlener gekoppeld, passend binnen de mogelijkheden van de zorgverlener.   

De coördinerend zorgverlener, is vanaf de intake tot na de bevalling primair verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de benodigde zorg, totdat deze is overgedragen aan respectievelijk de huisarts en de 
jeugdgezondheidszorg of de kinderarts. Bij vrouwen met een complexe chronische aandoening, waar 
in de preconceptionele fase al verschillende zorgverleners bij betrokken zijn, kan de coördinerend 
zorgverlener soms al in de preconceptionelefase de coördinerende rol op zich nemen. 

Naast de taak om de belangen van de vrouw te behartigen heeft de coördinerend zorgverlener ook als 
taak inzicht te krijgen in de sociale omstandigheden waarbinnen de vrouw leeft en waarin het kind 
terecht komt. Door inzicht te verkrijgen in de medische en psychosociale situatie kan er zorg op maat 
geboden worden. Belangrijk is dat de coördinerend zorgverlener een vertrouwensband op kan 
bouwen met de vrouw zodat zij zich veilig voelt. In overleg met de vrouw kan er een andere 
coördinerend zorgverlener worden aangewezen. 

De drie aspecten van de rol van coördinerend zorgverlener.

1) De coördinerend zorgverlener zorgt voor de coördinatie van de medische en psychosociale 
begeleiding van de zwangere vrouw.

2) De coördinerend zorgverlener staat garant voor de continuïteit van zorg en coördineert alle 
(overige) zorg rondom de zwangere vrouw.

3) De coördinerend zorgverlener is verantwoordelijk voor het bijhouden en het beheer van het 
medisch dossier, inclusief het zorgplan/zorgpad.

Vaststellen van de coördinerend zorgverlener. 

- De koppeling aan een coördinerend zorgverlener wordt in samenspraak met de vrouw gemaakt, 
hierbij wordt rekening gehouden met de (ingeschatte) zorgbehoefte van de zwangere vrouw en de 
expertise van de zorgverlener. Het vaststellen van de coördinerend zorgverlener is een vast item 
van het integrale multidisciplinaire overleg. 

- Idealiter zal de rol van coördinerend zorgverlener vanaf het begin van de zwangerschap tot en 
met het kraambed vervuld worden door dezelfde persoon. Bij een fysiologisch verlopende 
zwangerschap zal de eerstelijnsverloskundige deze rol vervullen. Wanneer er sprake is van een 
medische indicatie zal de rol van coördinerend zorgverlener, afhankelijk van de complexiteit van 



de totale zorgvraag, door een gynaecoloog dan wel een physician assistant klinisch verloskundige 
worden uitgevoerd.

- Als er tijdens de zwangerschap overdracht van zorg plaatsvindt, wordt de rol van coördinerend 
zorgverlener (in principe) overgedragen. Dit wordt vermeld in de schriftelijke terugkoppeling en 
overdracht van zorg. Deze overdracht geeft de vrouw duidelijkheid en structuur wat betreft haar 
aanspreekpunt. 

- Er kan op individueel niveau, in overleg met de vrouw, gekozen worden het coördinerend 
zorgverlenerschap bij overdracht van zorg niet over te dragen. Indien hiervoor wordt gekozen 
wordt dit vastgelegd in het zorgplan in zowel de eerste als in de tweede lijn. Afspraken over de 
borging van de continuïteit en kwaliteit van zorg worden in overleg tussen de vrouw en de 
verschillende zorgverleners gemaakt en vastgelegd in het zorgplan. 

Informatie over de rol van coördinerend zorgverlener aan de zwangere

- De coördinerend zorgverlener informeert de vrouw over wie invulling geeft aan de rol van 
coördinerend zorgverlener, ook bij eventuele overdracht van zorg. 

- Via de zwangerschapskaart van de eerstelijns praktijk en/of in de digitale omgeving van de patiënt  
is het voor de vrouw inzichtelijk wie haar coördinerend zorgverlener is. De naam en 
contactgegevens (praktijkgegevens) zijn vermeld.
 

Taken van de coördinerend zorgverlener;
- Het aanspreekpunt zijn voor de vrouw en andere zorgverleners en instanties die betrokken zijn bij 

het zorgtraject van de vrouw.
- Coördineert de zorg, heeft totaal overzicht en stemt de zorg af tussen de bij de vrouw betrokken 

zorgverleners.
- Zo nodig de vertrouwenspersoon zijn van de vrouw.
- Draagt zorg voor de continuïteit van zorg, in het bijzonder voor de overdrachtsmomenten naar 

huisarts, eerste/tweede lijn, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ).
- Informeert de vrouw over haar rechten, het ondersteunen van de eigen rol van de zwangere 

vrouw tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode en helpt haar wegwijs te maken in het 
systeem van integrale geboortezorg, zodat zij zoveel mogelijk zelfregie kan uitoefenen. 

- Bespreekt met de vrouw haar eigen verantwoordelijkheid in het bevorderen bewaken van de eigen 
gezondheid en gezondheid van het (ongeboren) kind. De coördinerend zorgverlener inventariseert 
samen met de zwangere welke zorg nodig is en op welke wijze zij bij het aangaan van contacten 
met andere zorgverleners ondersteuning behoeft (pilot KNOV 2013). 

- Op proactieve wijze erop toezien dat integrale geboortezorg wordt geleverd volgens het 
opgestelde individuele geboortezorgplan.

- Informeert (na toestemming van de vrouw) de huisarts en informeert naar bijzonderheden die van 
belang kunnen zijn voor de verloskundige zorg.

- Informeert en vraagt toestemming aan de vrouw om haar zorgplan te bespreken in het MDO en 
legt deze toestemming vast in het dossier van de vrouw.

- Informeert en vraagt toestemming voor gegevensoverdracht naar de PRN, en legt deze 
toestemming vast in het dossier van de vrouw. 

- Houdt overzicht over verrichtte onderzoeken en behandelingen van andere zorgverleners en 
instanties, daar waar dit relevant is voor verloop van de zwangerschap, baring en kraambed.   

- Informeert andere betrokken zorgverleners over relevante zaken in het verloop van 
zwangerschap, baring en kraambed (met uitzondering van acute situaties). Waar mogelijk vindt de 
gegevensoverdracht schriftelijk plaats, waar gewenst wordt deze informatie mondeling toegelicht. 

- Bespreekt de zwangere, of draagt er zorg voor dat de zwangere besproken wordt, in het 
multidisciplinaire overleg (MDO) van Middenin.

- Bespreekt, indien geïndiceerd, de mogelijkheid van een prenataal huisbezoek door de JGZ.



- Is betrokken bij het huisbezoek, tijdens de zwangerschap, uitgevoerd door de kraamzorg. De 
coördinerend zorgverlener neemt wanneer de situatie daarom vraagt, in overleg met de zwangere, 
voorafgaand aan het huisbezoek contact op met kraamzorg en andersom neemt de kraamzorg  
wanneer de situatie daarom vraagt contact op met de coördinerend zorgverlener, Dit om de zorg 
af te stemmen op de behoefte van de vrouw en het gezin ter bevordering van de continuïteit en 
veiligheid van zorg. Een huisbezoek door de kraamzorg is wanneer daar reden toe is altijd 
mogelijk ongeacht de pariteit van de vrouw. 

- Evalueert de zorg met de vrouw bij het afsluiten van de zorg.
- Zorgt in samenspraak met de kraamzorg voor een overdracht aan de huisarts en JGZ na afsluiten 

van het kraambed.
- Is eindverantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van het dossier van de vrouw, inclusief het 

zorgpad/zorgplan. 

Wenselijke vaste contactmomenten van de zwangere met de coördinerend zorgverlener

- Intake
- Bespreken van het zorgpad na het MDO tijdens het 2e of 3e consult
- Bespreken van het geboorteplan, rond een zwangerschapsduur van 30 weken
- Voorbereiding op de bevalling rond een zwangerschapsduur van 36 weken
- Minimaal eenmaal tijdens de kraamperiode
- Evaluatie van het zorgpad aan het einde van de kraamperiode of bij de nacontrole afhankelijk van 

waar de vrouw kiest om de nacontrole te laten plaatsvinden, bij de parteur of bij de coördinerend 
zorgverlener.

- Deze contactmomenten kunnen aangepast worden op de individuele zorgbehoefte van de 
zwangere. Bijvoorbeeld het intensiveren van de contactmomenten bij begeleiding bij stoppen met 
roken. 

De vrouw kan 24/7 contactleggen met het spoednummer van de praktijk waar de vrouw zorg van 
ontvangt. Daarnaast is het mogelijk voor vrouwen onder zorg in Tjongerschans om (niet 
spoedeisende) vragen te stellen via een e-consult. Deze vragen zullen op werkdagen binnen 24 uur 
beantwoordt worden en wanneer dit nodig is wordt deze informatie gedeeld met de coördinerend 
zorgverlener. Daarnaast is het mogelijk voor de zwangere vrouw in de online zwangerschapskaart aan 
te geven of zij vragen heeft en waar zij het volgende consult behoefte aan heeft. De zorgverlener kan 
deze vragen alvast inzien. Dit draagt bij aan de zorg op maat.    

Waarborgen van de gegevensoverdracht

Bij de overdracht van zorg dienen heldere afspraken gemaakt te worden tussen de zwangere, 
coördinerend zorgverlener en zorgverlener van de andere lijn. 

- In acute situaties draagt de dienstdoende zorgverlener via zorgdomein de digitale verwijsbrief en 
zwangerschapskaart over.

- Bij voorziene situaties zorgt de coördinerend zorgverlener voor de verwijzing en de overdracht van 
alle relevante gegevens. 

- Bij overdracht van zorg wordt het coördinerend zorgverlenerschap expliciet besproken en wordt er 
een keuze gemaakt of het coördinerend zorgverlenerschap ook wordt overgedragen.  

- De terug verwijzing verloopt ook digitaal via zorgmail. 
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