
Integraal document informatievoorziening, besluitvorming, informed 
consent, bejegening en toegankelijkheid van zorg.
Uitgangspunt van de geboortezorg is het centraal stellen van moeder en kind. De moeder heeft 
inzicht nodig in haar situatie, zodat zij begrijpt waarom zij welke zorg nodig heeft en welke 
keuzes zij hierin heeft. De zorgverleners van geboortezorg Middenin helpen haar (en haar 
partner) met het verkrijgen van dit inzicht. De informatie die de zorgverleners haar bieden is 
afgestemd op haar persoonlijke situatie. Dit stelt de moeder in staat om eigen regie te 
vergroten en weloverwogen keuzes te maken. De zorgverleners respecteren en ondersteunen 
de eigen autonomie van de zwangere vrouw. 

Informeren, afwegen en keuzes maken

Een zwangere vrouw krijgt veel informatie over haar zwangerschap, onder andere over welke 
leefregels van belang zijn, wanneer zij de zorgverlener moet waarschuwen en waarom zij welke zorg 
aangeboden krijgt. Verder staat zij voor een aantal keuzes. Voorlichting en counseling zijn hierin 
essentieel. Om de wensen en behoeften van de vrouw centraal te kunnen stellen, geven 
zorgverleners niet alleen informatie, maar informeren zij ook actief naar eigen inzichten van de vrouw. 
De informatie die zij geven laten zij aansluiten bij haar persoonlijke situatie. Zo begrijpt de zwangere 
vrouw beter waarom zij welke zorg krijgt aangeboden en welke keuzes zij hierin heeft. Door haar 
actieve rol krijgt zij meer eigen regie. 

Binnen geboortezorg Middenin gaan we uit van twee deskundigen, namelijk de obstetrisch 
zorgverlener en de zwangere vrouw (en haar partner). De obstetrisch zorgverlener beschikt over de 
kennis en ervaringen rondom de begeleiding van zwangerschap, baring en kraambed. De zwangere 
vrouw weet hoe zij zich voelt, wat de eigen eerdere ervaringen en voorkeuren zijn en hoe zij in het 
leven staat. De obstetrisch zorgverlener vraagt dus niet alleen naar de zwagerschap maar ook naar 
de eigen persoonlijke ideeën van de vrouw. We gaan uit van een gelijkwaardige dialoog tussen 
zorgverlener en zwangere vrouw. Als zij kan kiezen om een onderzoek wel of niet te doen of als zij 
verschillende behandelingsopties heeft, introduceert de zorgverlener de keuze. De zorgverlener 
bespreekt wat de zwangere vrouw kan verwachten, wat de voor- en nadelen zijn en wat in haar 
situatie belangrijk is. Zo mogelijk ontvangt de vrouw voorafgaand aan het consult (en anders na het 
consult) informatie die aansluit op de betreffende situatie via een (digitale) informatie folder, mail of 
anderszins. 

Geboortezorg Middenin stelt informatie over zwangerschap en geboorte beschikbaar via de website 
www.middeningeboortezorg.nl. Zowel de algemene als de specifieke informatie is vrij toegankelijk en 
draagt daarmee bij aan gelijke informatievoorziening en de continuïteit van informatievoorziening 
binnen VSV Middenin en bij eventuele overdracht van zorg.

Vrouwen die onder controle staan van Tjongerschans krijgen de specifieke folders in de digitale portal. 
De portal is ontwikkeld binnen het EPD van het ziekenhuis, waarmee de privacy gewaarborgd is. 
Inloggen gebeurt met DigiD. 

Initiatief stimuleren bij de zwangere

Een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming is dat zorgverleners actief luisteren en aandacht 
hebben voor vragen en wensen van de zwangere. Ook de vrouw zelf kan het initiatief nemen voor 
gezamenlijke besluitvorming, bijvoorbeeld door de methode ‘ 3 Goede Vragen’ te gebruiken. Om de 
zwangere vrouw te informeren over deze methode zijn de algemene voorlichtingsposters over de 
methode drie goede vragen toepasbaar gemaakt voor gebruik binnen geboortezorg Middenin. De 
posters hangen in de wachtkamers van de diverse zorgverleners. Deze informatie is ook verwerkt in 
de informatie voorziening. 

http://www.middeningeboortezorg.nl/


De drie goede vragen
I Wat zijn mijn mogelijkheden
II Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
III Wat betekent dat in mijn situatie?

Eenduidige voorlichting

De zorgverleners binnen VSV Middenin hebben afspraken gemaakt over de minimale voorlichting en 
counseling die de vrouw (en haar partner) ontvangen in de zwangerschap. Deze afspraken zijn 
getoetst aan de zorgstandaard integrale geboortezorg en bevatten minimaal de daar beschreven zorg. 
De informatievoorziening is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence-based medicine (EBM) en 
evidence-based practise (EBP) en geschreven naar de nieuwste inzichten. De informatievoorziening 
wordt volgens een vastgestelde kwaliteitscyclus (beschreven in het kwaliteitsplan) geüpdatet. Dit 
wordt geborgd doordat de informatie in Zenya staat waarin de PDCA cyclus in ingesteld is.   

De zorg beschrijven we in diverse zorgpaden met de daarbij behorende informatie voor de vrouw. 
Deze informatie is opgenomen op de website van het VSV. Voor de vrouwen onder zorg in 
Tjongerschans is het betreffende zorgpad digitaal inzichtelijk en zijn de specifieke folders inzichtelijk. 
Zij krijgt zo inzicht in haar zorgpad, welke zorg zij kan verwachten en waarom. Daarnaast is er 
aandacht voor een actieve rol: wat zij zelf kan doen, hoe zij zich kan voorbereiden op een keuze en 
wanneer zij moet waarschuwen. 

Via een besloten deel van de website www.middeningeboortezorg.nl zijn de VSV brede zorgpaden en 
protocollen voor de verloskundig zorgverlener toegankelijk. Een herzien of nieuw protocol wordt eerst 
via het plenaire VSV gedeeld. Dit houdt in dat de zorgverlener de informatie kent en weet voor welke 
zorgpaden de informatie aanwezig is. De zorgverlener biedt de informatie indien van toepassing aan. 
In een volgend consult inventariseert hij/zij welke informatie de vrouw tot zich heeft genomen en welke 
betekenis dit heeft voor deze zwangere op dit moment. Informatiehiaten vult de zorgverlener op het 
begripsniveau van de vrouw aan. Zo wordt informatie een integraal onderdeel van de zorg.

Via counseling en coaching ondersteunen zorgverleners de (aanstaande) zwangere vrouwen bij het 
realiseren van gezond gedrag. Daarbij werken we aan empowerment van de vrouw en aan de 
versterking van haar intrinsieke vermogen om haar zwangerschap zo gezond en veilig mogelijk te 
starten en uit te dragen. Ondersteunende activiteiten zijn per zorgpad uitgewerkt. 

Een methode die bij objectieve voorlichting en counseling behulpzaam en ondersteunend kan zijn, is 
BRAINS. 

Brains methode
Benefits Wat zijn de voordelen, wat willen we hiermee bereiken?
Risk Wat zijn de risico’s. Welke andere interventies hangen hiermee samen?
Alternatives Wat zijn alternatieven?
Intuition Klinkt het logisch? Heb je meer informatie nodig of wellicht een second opinion?
Nothing Wat als we  niets doen? Of een tijdje wachten voordat we beslissen?
Scuse me ‘Sorry’ wil je ons/mij even alleen laten om te overleggen en te beslissen?

Besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming is een dialoog. Bij voorkeur ontvangt de vrouw en haar partner informatie 
voorafgaand aan het consult. Zo kan de vrouw zich goed voorbereiden. De zorgverlener vormt 
vervolgens een beeld over hoe de informatie is aangekomen. Zo nodig licht de zorgverlener de 
informatie verder toe of geeft eenvoudigere uitleg als dat nodig is. De zorgverlener geeft aanvullende 
(medische) informatie die afgestemd is op de persoonlijk situatie van de vrouw. De zorgverlener 
beantwoordt de vragen, exploreert de persoonlijke ideeën en wensen en plaatst de keus vervolgens in 
dit persoonlijk perspectief. 

http://www.middeningeboortezorg.nl/


Nadien kan de zwangere vrouw (en haar partner) een wel afgewogen keuze maken. Hebben zij 
voorafgaand geen informatie gekregen? Dan kan dit achteraf. Bij voorkeur krijgen zij de tijd om de 
informatie te laten bezinken. 
De ontwikkelde informatiefolders ondersteunen het proces van gezamenlijke besluitvorming. Er zijn 
een aantal specifieke modules ontwikkeld voor veel voorkomende situaties waarin er ruimte is voor 
een eigen keus. 

Gezamenlijke besluitvorming levert meer cliënttevredenheid, een betere bewustwording van de voor- 
en nadelen van keuzes en draagt bij aan een positief beleven van zwangerschap, bevalling en 
kraamperiode. De zwangere vrouw voelt meer verantwoordelijkheid voor de keuzes, waardoor de 
therapietrouw toeneemt. Haar gevoel van eigen regie en controle neemt toe (3goedevragen.nl).

Alle besproken in informatie en de besluitvorming legt de zorgverlener vast in het individuele 
geboortezorgplan.

Informed consent

Binnen geboortezorg Middenin wordt door alle zorgverleners te allen tijde het recht van de vrouw op 
informed consent, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO), gerespecteerd. Op basis van volledige informatie maakt de vrouw geïnformeerde keuzes ten 
aanzien van haar zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Onlosmakelijk onderdeel van informed 
consent is informed refusal: het recht om voorgestelde behandelingen te weigeren. 
De zorgverlener start pas met het onderzoek of de behandeling als de vrouw hiervoor toestemming 
geeft. De informatieplicht van de zorgverlener en het toestemmingsvereiste vormen een twee-
eenheid. Dit wordt ‘informed consent’ genoemd. De toestemming kan onder omstandigheden ook 
impliciet plaatsvinden. Daarbij kan gedacht worden aan een behandeling in een acute situatie. 
Informed consent en gezamenlijke besluitvorming horen bij elkaar. Informed consent is een onderdeel 
van de gezamenlijke besluitvorming. 

Keuzevrijheid en transparantie van zorg
Onderdeel van integrale geboortezorg is de keuzevrijheid van de vrouw om haar belang en dat van 
haar (ongeboren) kind te behartigen. Dit geldt ongeacht welke lokale afspraken er in een bepaald 
geografisch gebied gemaakt zijn. De vrouw is in de gelegenheid zelf een verloskundig zorgverlener, 
een bevallingslocatie of een kraamorganisatie te kiezen. Daar waar keuzemogelijkheden zijn, 
informeert de zorgverlener de vrouw waardevrij. Hierbij gaat het om keuzes als welke zorgverlener in 
zowel de eerste lijn, tweede lijn, welke locatie voor de partus, welke kraamzorgorganisatie, welk 
aanbod van echoscopisch onderzoek en zwangerschapseducatie. De wijze waarop de vrouw 
verzekerd is kan mede bepalend zijn voor haar keuzes. Om als vrouw zelf keuzes te kunnen maken, 
is transparantie en inzicht in kwaliteit van zorginstellingen en de geboortezorg als geheel echter een 
vereiste. Alle verloskundig zorgverleners, instellingen en organisaties werken mee aan het 
verzamelen en ontsluiten van deze informatie. Deze informatie voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• de informatie is helder, volledig, betrouwbaar en op elkaar afgestemd (de schriftelijke en 
mondelinge informatie komen overeen of zijn in ieder geval op elkaar afgestemd, onafhankelijk 
van welke zorgverlener de informatie geeft of waar de zwangere deze informatie leest). Deze 
integrale informatie is beschikbaar vie de website www.middeningeboortezorg.nl en geïntegreerd 
in de integrale protocollen van geboortezorg Middenin.

• de informatie speelt naast de medische aspecten ook in op de persoonlijke situatie van de vrouw.
• de informatie wordt tijdig gegeven (start in de preconceptionelefase en herhaling tijdens de 

prenatale fase). In diverse integrale zorgpaden is het tijdspad van de te verstrekken informatie 
beschreven. Voor de vrouw en alle betrokken zorgverleners zijn de wenselijke tijdspaden 
inzichtelijk. 

• Waar beschikbaar is wordt informatie verstrekt in de eigen taal van de vrouw (en diens partner).



Bejegening, emotionele ondersteuning en respect 

Emotionele ondersteuning is een integraal onderdeel van geboortezorg met als doel de (aanstaande) 
ouder(s) bij te staan in hun nieuwe situatie. De zorg wordt in overleg met de zwangere afgestemd op 
de specifieke behoeften van haar. De betrokken zorgverleners zijn vriendelijk, tonen belangstelling 
(ook voor de culturele opvattingen van de vrouw), leven mee, geven vertrouwen, tonen respect, 
nemen klachten en signalen serieus, stellen gerust en nemen voldoende tijd voor de eventuele zorgen 
van de zwangere vrouw. Zorgverleners wijzen de vrouw op hun beroepsgeheim, zodat de vrouw weet 
dat zij vrijuit kan praten. Wanneer een zorgverlener communiceert via een tolk, maakt zij 
desalniettemin zelf contact met de vrouw ook al verstaat zij de taal niet. 

Zorgverleners respecteren geïnformeerde keuzes van de vrouw voor de zorg tijdens haar 
zwangerschap, de wijze en plaats van bevallen en het verloop van de kraamperiode. Zij geven 
informatie en advies vrij van eigen persoonlijke waarden en normatieve opvattingen. Deze adviezen 
sluiten aan bij de mogelijkheden van de vrouw en haar omgeving en versterken haar eigen kracht. 

Wensen buiten de VIL
Indien er voor de zorgverlener onoverkomelijke tegenstrijdigheden zijn in de gewenste zorg door de 
zwangere vrouw en in de persoonlijke waarden en normatieve opvattingen van de zorgverlener maakt 
de zorgverlener dit bespreekbaar met de vrouw en zoekt zij een vervangende zorgverlener. Vaak 
betreft dit wensen buiten de richtlijnen, waarvoor het protocol van geboortezorg Middenin over wensen 
buiten de richtlijnen gevolgd wordt.   

Gezinsgerichte zorg
Zorgverleners betrekken, indien gewenst, de naasten bij het gehele zorgproces en stellen de ouder(s) 
in staat zo veel mogelijk van de zwangerschap en bevalling zelf/samen te ervaren en zelf/samen de 
verzorging van het kind uit te voeren. Indien er sprake is van een ziekenhuisopname werken we vanuit 
de visie gezinsgerichte zorg waarbij het streven is moeder, kind en gezin zo min mogelijk te scheiden. 
Moeder, kind en gezin verblijven op een eenpersoonskamer waarbij de nadruk ligt op het verlenen van 
veilige en kwalitatief goede zorg op een wijze die de band tussen gezinsleden verstevigt, eigen regie 
vergroot en aansluit op hun eigen inzichten en behoeften. 

Toegankelijkheid

Voor iedere zwangere vrouw is de toegankelijkheid van zorg en van het zorgnetwerk belangrijk. In de 
regio Middenin is het percentage vrouwen met lage sociale economische status relatief hoog, 
zorgvoorzieningen dichtbij huis dragen bij aan deze toegankelijkheid van zorg juist voor deze 
kwetsbare zwangeren. Hoewel de regio Middenin een relatief groot gebied beslaat is er spreiding van 
eerstelijnspraktijken over het gehele gebied waarbij diverse eerstelijnspraktijken verschillende 
spreekuurlocaties hebben om de zorg dichter bij de vrouw te kunnen leveren. Ook is planbare 
tweedelijns poliklinische zorg op diverse locaties in de regio beschikbaar (Emmeloord, Heerenveen, 
Lemmer, Oosterwolde, Steenwijkerland). Het is in de hele regio Middenin voor de vrouw mogelijk om 
thuis te bevallen. Wanneer zich een acute situatie voordoet, treedt het protocol parallelle actie in 
werking zodat delay in tijd voorkomen wordt. De kans dat de vrouw niet in het ziekenhuis van eerste 
keuze kan bevallen is kleiner dan 1%. 

Gebruikte bronnen: 

1) Zorgstandaard en implementatieplan van de zorgstandaard CPZ 2016/1017
2) 3 goede vragen.nl



3) Visiedocument gezinsgerichte zorg Vrouw, moeder en kind centrum Tjongerschans


