
Integraal document wensen buiten de richtlijnen 

Richtlijnen, protocollen, zorgpaden en de verloskundige indicatielijst (VIL) beschrijven 
aanbevelingen over de zorg. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op systematische 
samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek, afwegingen van voor- en nadelen van 
verschillende opties en ervaringen van zorgprofessionals en zwangere vrouwen in de 
verloskundige zorg. Soms komen deze aanbevelingen niet (geheel) overeen met de wens van 
de vrouw. Als netwerkketen Geboortezorg Middenin hebben wij integrale afspraken gemaakt 
over hoe als zorgverlener om te gaan met wensen van de zwangere vrouw (en haar partner) 
buiten de richtlijnen. 

Landelijke leidraad ‘verloskundige zorg buiten de richtlijnen’
Middenin conformeert zich aan de landelijke leidraad over het omgaan met zorgvragen buiten de 
richtlijnen. Waardevrij het gesprek aan gaan met de zwangere vrouw (en haar partner) is een 
kernwaarde om tot gelijkwaardige communicatie met de zwangere te blijven en te komen. 

Bij wensen buiten de richtlijnen worden de volgende stappen van de leidraad gevolgd; 

- Exploratie van discrepantie in wensen en visie
- Het zoeken naar een oplossing met de vrouw
- Het zoeken naar een oplossing in overleg met andere zorgverleners
- Taken en verantwoordelijkheden van de zorgverlener als er geen (simpele) oplossing mogelijk is

Bij de documentatie van de wensen wordt de vrouw nauw betrokken. De zorgverlener documenteert 
de afspraken transparant in het individuele zorgplan. De zorgverlener checkt samen met de vrouw of 
de documentatie weergeeft dat wat onderling besproken en afgesproken is. Bespreek altijd, wanneer 
het afwijken van de richtlijn belangrijke consequenties heeft voor de zorgverlening, de casus met 
zorgverleners die mogelijk tijdens de zorg betrokken zullen zijn. Doe dit anoniem als toestemming van 
de vrouw ontbreekt. Zie ook het stappenplan ‘Zorgpad zorgvraag buiten de richtlijnen’ en de landelijke 
leidraad ‘Wensen buiten de richtlijnen’.  

Samenwerking tussen de verschillende disciplines
De wens van de zwangere vrouw om verloskundige zorg te ontvangen buiten de richtlijnen kan ook 
voor de zorgverlener leiden tot vragen en dillema’s. Zorgverleners staan in geboortezorg Middenin ook 
voor elkaar klaar. Drie collega’s uit diverse disciplines hebben de landelijke scholing ‘Wensen buiten 
de richtlijnen’ gevolgd en zijn aanspreekpunt op het gebied van vragen en dillema’s. Ook is er ruimte 
om binnen het maandelijkse gezamenlijke integrale multidisciplinaire overleg casus en wensen buiten 
de richtlijnen te bespreken. Gezamenlijk wordt gezocht naar de juiste, veilige en kwalitatief goede zorg 
dat aansluit bij de wensen van de zwangere vrouw. 

Veelal gaan vraagstukken bij wensen buiten de richtlijnen over het weigeren van zorg, de zwangere 
heeft het recht om zorg te weigeren. Echter komt het ook steeds vaker voor dat de zwangere vraagt 
om zorg, interventies waarbij het de vraag is in hoeverre de zorgverlener hierin mee kan gaan. Het 
integraal bespreken van de wensen van de zwangere vrouw buiten de richtlijnen en de afspraken die 
hier omtrent zijn gemaakt zal leiden tot een helder individueel integraal zorgplan.
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