
Integraal document interprofessioneel geboortezorgteam 

Het interprofessioneel geboortezorgteam is op regionaal niveau gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het uitvoerende beleid ten aanzien van de zorg rond de preconceptionele periode,  
zwangerschap, geboorte en postnatale periode. De verantwoordelijkheden van een 
interprofessioneel geboortezorgteam beschreven in de zorgstandaard zijn veelomvattend. De 
zorgstandaard bedeeld het interprofessioneel geboortezorg team een aantal bestuurlijke en 
inhoudelijke verantwoordelijkheden toe. Binnen de structuur van Middenin maken we hier 
(deels) een onderscheid in. 

Samenstelling en verantwoordelijkheden interprofessioneel geboortezorgteam Middenin 

Als geboortezorg Middenin willen wij verduidelijking scheppen in de verantwoordelijkheden en taken 
van ons interprofessioneel geboortezorg team zodat de afspraken aansluiten op onze regionale 
werkwijze.

De kerngroep van geboortezorg Middenin draagt de verantwoordelijkheid voor onder andere de 
implementatie van de zorgstandaard. Deze kerngroep is bestuurlijk van aard. Zij zet de grote lijnen uit 
en bewaakt de doelstellingen van Middenin. De kerngroep heeft daarnaast de verantwoordelijkheid 
om het kwaliteitsbeleid vorm te geven. Onder dit kwaliteitsbeleid verstaan wij onder andere de 
cyclische bewakingsstructuur, bewaking van evaluatie van protocollen en richtlijnen, het betrekken 
van een regionale moederraad, het bewaken van de wetenschappelijke onderbouwing van het 
ontwikkelde beleid en het bespreken en inzichtelijk maken van de kwaliteitsindicatoren. In de 
kerngroep zijn kraamzorg, verloskundigen vanuit de eerste lijn, klinisch verloskundige, gynaecologen 
en het management van het vrouw, moeder en kind centrum ziekenhuis Tjongerschans 
vertegenwoordigd. 

Naast de bestuurlijke kerngroep van Middenin bestaat er een werkgroep interprofessioneel 
geboortezorgteam Middenin. Deze werkgroep leden (voorheen de werkgroep gezamenlijke intake en 
MDO) zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkelingen en vastleggen van afspraken gemaakt 
in het interprofessionele geboortezorg team. Gemaakte afspraken worden vormgegeven en 
vastgelegd in integrale protocollen, zorgpaden en patiënten informatie. Het doel van deze werkgroep 
is het bevorderen van de multidisciplinaire lijnoverstijgende samenwerking dat bijdraagt aan tijdige, 
adequate en gezamenlijke risico inschatting. De landelijke richtlijnen, protocollen, de verloskundige 
indicatielijst en wetenschappelijke literatuur liggen ten grondslag aan de ontwikkelde zorgpaden en 
protocollen voor geboortezorg Middenin. De evaluatiecyclus vanuit het kwaliteitsbeleid draagt bij aan 
de bewaking van de aansluiting van de protocollen bij de meest recente ontwikkelingen.   

De werkgroep leden van het interprofessionele geboortezorg team Middenin zijn
Verloskundigen eerste lijn: Brecht de Goede, Karin Kreulen, Kim Remmelink; 
Klinisch verloskundige: Femke Bouma, Esther Tink 
Gynaecoloog: Esther Oostenveld.  
Consultatief: Kraamzorg; Sarith Boer, jeugdgezondheidszorg, kinderarts; Stefan van Dorth, 
maatschappelijk werk. 

Multidisciplinair overleg (MDO)
Tweemaal per maand vind er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. De verloskundigenpraktijken 
zijn verdeeld over één van de twee bijeenkomsten, verder is er bij ieder MDO een klinisch 
verloskundige en minimaal één gynaecoloog aanwezig. Consultatief sluiten kraamzorg, 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), de kinderarts of andere professionals aan. Dit gezamenlijke overleg 
draagt door de expertise van de verschillende zorgverleners bij aan het voorkomen van over- en 
onderbehandeling.



Doelstelling gezamenlijk MDO
Het afstemmen van de juiste zorg, door de juiste professional dat aansluit bij de zorgvraag van de 
vrouw en haar (ongeboren) kind met als doel zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap 
en geboorte te bieden. Het uitgangspunt is dat wat in de eerste lijn kan ook in de eerste lijn gebeurd. 
Wat medisch noodzakelijk in de tweede lijn moet, in de tweede lijn plaatsvindt. 
 
Toestemmingsverklaring van de zwangere vrouw
Voor het bespreken van het individuele zorgpad van de zwangere vrouw binnen het MDO is het 
noodzakelijk dat zij hiervoor haar toestemming geeft. Bij de intake wordt de vrouw om haar 
toestemming gevraagd. Wanneer de vrouw toestemming geeft wordt dit in de digitale documentatie 
van de vrouw genoteerd. De zorgverlener die de zwangere vrouw bespreekt draagt zorg voor deze 
registratie.

De organisatie van het MDO Middenin
Het MDO vind maandelijks in digitale vorm plaats op zowel de derde als de vierde dinsdag van de 
maand. De verschillende eerstelijnspraktijken zijn verdeeld over deze dagen. Het individuele zorgplan 
van de  zwangere vrouw wordt door de verloskundige uit de eerste lijn ingebracht tijdens het overleg. 
De gynaecoloog/ PA-klinisch verloskundige brengen de zwangere vrouwen die primair tweedelijnszorg 
ontvangen in tijdens het MDO. De PA-klinisch verloskundige die de polidienst heeft van die dag is 
aanwezig bij het overleg, zij draagt zorg voor een digitale uitnodiging voor alle genodigden via 
TEAMS. Wanneer een praktijk verhinderd is kan zij zich per mail afmelden bij diegene die de 
uitnodiging heeft verzonden. 
Afspraken betreffende het individuele zorgplan worden gemaakt aan de hand van de bestaande 
zorgpaden en richtlijnen. De zorgverlener die de vrouw en het individuele zorgpad inbrengt draagt 
zorg voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in het persoonlijke dossier en draagt zorg voor 
een terugkoppeling aan de vrouw. Het zorgpad dat besproken is in het MDO wordt genoteerd in de 
zwangerschapskaart van de coördinerend zorgverlener. Wanneer er nog geen behandelrelatie is 
tussen de zwangere en Tjongerschans kan er geen dossier in de tweedelijn worden geopend. 

Derde dinsdag van de maand Vierde dinsdag van de maand
Verloskundigenpraktijk Steenwijk Verloskundigenpraktijk Westellingwerf
Centrum voor verloskunde Schoterpoort Verloskundigenpraktijk ‘it Bertehûs’
Verloskundigenpraktijk de Nieuwkomer Bloesem verloskundigen
Verloskundigenpraktijk ‘Juf Ooievaar’ Verloskundigenpraktijk Skasterlân
Verloskundigenpraktijk NOP/LL Verloskundigenpraktijk de Vlinder
Verloskundigenpraktijk Madelief
PA-Klinisch verloskundige PA-Klinisch verloskundige
Gynaecoloog Gynaecoloog
Contactpersoon: Kim Remmelink Contactpersoon: Karin Kreulen

Gezamenlijke intake
Adequate risicoselectie en het vaststellen van het individuele zorgpad van de zwangere vrouw start 
met het afnemen van een volledige anamnese. Binnen geboortezorg Middenin hebben we afspraken 
gemaakt over de minimale vragen en onderwerpen die bij de intake aan bod horen te komen. Deze 
vragen en onderwerpen zijn ontleed aan de R4U vragenlijst en toepasbaar gemaakt op onze regionale 
situatie. 
Daarnaast maken wij gebruik van de screeningslijst inventarisatie hulpvraag op psychosociaal gebied; 
de Alpha-nl. Door gebruik te maken van deze vragenlijsten borgen wij als geboortezorg Middenin de 
aandacht voor medische, psychosociale, zorg- en leefstijlgerelateerde risico ’s. Jaarlijks worden de 
vragen en onderwerpen in de werkgroep besproken en waar nodig aangepast aan de nieuwste 
inzichten. De volledige intakevragenlijst en de Alpha-nl vragenlijst is beschreven in het protocol 
‘verloskundige intake VSV Heerenveen’ en ‘ kwetsbare zwangeren VSV MiddenIn’.  



Het individueel interprofessioneel geboortezorgteam 
Het individuele interprofessioneel geboortezorgteam bestaat uit de zorgverleners die bij de zorg voor 
de individuele zwangere vrouw betrokken zijn. De samenstelling van dat team is afhankelijk van het 
individueel vastgestelde zorgpad bij het MDO. Veranderingen in omstandigheden kunnen altijd 
opnieuw besproken worden tijdens het MDO. Wanneer contact eerder gewenst is zijn de individuele 
zorgverleners of de dienstdoenden altijd bereikbaar voor overleg. Met de instelling van het 
interprofessioneel geboortezorgteam wordt multidisciplinaire en lijn overstijgende samenwerking 
bevorderd, dit draagt bij aan een tijdige, adequate en zo nodig gezamenlijke risico-inschatting voor de 
zwangere vrouw. De coördinerend zorgverlener kan ten allen tijden terugvallen op en wordt (zo nodig) 
ondersteund door het individuele interprofessioneel geboortezorgteam. Hiermee wordt binnen de regio 
gewerkt aan de opbouw van wederzijds vertrouwen tussen zorgverleners en aan het voorkomen van 
zorgverleners-delay. 

Bij samenwerking binnen het interprofessioneel geboortezorgteam kunnen zich vragen voordoen rond 
de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan de zwangere. Expliciet wordt 
hiervoor verwezen naar de Handreiking ‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ 
van maart 2016. Bij gezamenlijke zorg worden expliciete afspraken gemaakt over de 
verantwoordelijkheden per zorgverlener. Deze afspraken worden in het dossier van de zwangere 
vrouw vastgelegd. Zolang er nog geen sprake is van één dossier draagt iedere zorgverlener zorg voor 
een juiste vastlegging van de afspraken in het eigen dossier. Alle zorgverleners hebben toestemming 
van de zwangere vrouw nodig om gegevens met elkaar te mogen delen. Dit wordt per dossier door de 
zorgverlener vastgelegd.  

Gebruikte bronnen: 

1) Protocol intake vragen VSV Heerenveen
2) Werkafspraken MDO zwangeren 2016 VSV Heerenveen
3) Zorgstandaard en implementatieplan van de zorgstandaard CPZ 2016/1017



Bijlage 1: Indicaties overleg met de gynaecoloog voor het MDO

Indicaties voor direct overleg met de gynaecoloog zijn de volgende:
 Hypertensie en RR gemeten >160/100
 Ernstige nierfunctiestoornis
 Antifosfolipen-syndroom
 Cardiomyopathie, hartfalen, kunstkleppen, pacemaker
 Verslaving alcohol, harddrugs bij zwanger
 Diabetes Mellitus en nog geen insuline gebruik
 Status na transplantatie
 Auto-immuunstoornissen (incl. Crohn, Colitis Ulcerosa, RA) waarvoor chronisch prednisongebruik
 Homozygoot sikkelcelanemie
 Indicatie prenatale diagnostiek en twijfel over hoe nu verder? (dit gaat niet via het Tjongerschans, 

indicatie prenatale diagnostiek gaan direct naar derde lijn)
 Gebruik van teratogene medicatie
 HELLP in anamnese en/of pre-eclampsie <34 weken i.a.
 2 keer partus prematurus i.a. (2 keer voor 33 weken) en/of indicatie primaire cerclage

Vanaf 2022 is afgesproken dat zwangeren waarbij geen bijzonderheden vanuit de risicoselectie naar 
voren komt niet meer ingebracht hoeven te worden in het MDO. Ook risicofactoren waarbij acties 
volgens het betreffende zorgpad worden uitgezet hoeven niet per se besproken te worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan BMI onder de 40, roken etc. Tenzij het cumulatieve risico verhoogd is. Bij vragen 
en twijfel is er altijd overleg mogelijk. Met deze aanpassing wordt er meer ruimte gegeven aan het 
bespreken van interessante en leerzame casuïstiek.  


