
 
Gezamenlijk Overdrachtsformulier Kraamzorg en Verloskunde naar de Jeugdgezondheidszorg 

Gegevensoverdracht 
Om de zorg rondom zwangerschap en geboorte naadloos aan te laten sluiten op de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ), dragen verloskundigen en kraamverzorgenden gezamenlijk hun 
bevindingen over aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Hiertoe is in maart 2016 in de regio Rotterdam-Rijnmond het Samenwerkingsconvenant Overdracht 

Geboortezorg naar Jeugdgezondheidszorg door alle betrokken partijen ondertekend en eind 2016 is 

het gezamenlijke overdrachtsformulier ingevoerd. 

Evaluatie overdrachtsformulier en samenwerkingsafspraken 

In de tweede helft van 2017 is er een enquête gehouden onder de verloskundigen, 

jeugdverpleegkundigen en kraamverzorgenden om het gebruik van het formulier en de afspraken te 

evalueren. Hoewel de respons matig was, kwamen de ervaringen van de verschillende 

beroepsgroepen wel met elkaar overeen.  

Naast de veel gedeelde mening dat de samenwerking zeker aan het verbeteren is, zijn er 

verschillende verbeterpunten genoemd. 

Door kraamverzorgenden werd voornamelijk aangegeven dat de vragen onder het kopje 

‘sociale anamnese’ te hoogdrempelig waren. Zij voelen zich vaak niet in de positie om vragen 

op (psycho)sociaal gebied te stellen, vinden dit niet bij hun werk horen of vinden het erg 

moeilijk om hier naar te vragen in het gezin. Daarnaast hebben zij het idee dat de 

Jeugdverpleegkundige de overdracht niet altijd leest en dat de verloskundige de overdracht 

niet altijd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. 

Kraamverzorgenden gaven ook aan ruimte te missen voor een aantal gegevens, die zij graag 

willen overdragen. 

De Jeugdverpleegkundige ervaart dat het formulier niet altijd volledig wordt ingevuld, of zij 

ontvangt helemaal geen overdracht. In dat geval vraagt zij gewoonlijk de cliënt naar de 

ontbrekende gegevens.  

Verloskundigen zien het overdrachtsformulier niet altijd als hun (mede) 

verantwoordelijkheid. Ook werd opgemerkt en door de JGZ gemerkt dat zij hun (digitale) 

overdracht postpartum niet meer versturen, omdat zij de gezamenlijke overdracht als 

vervanging hiervan zien. 

Behalve de gewenste verbeteringen, die voortkwamen uit de evaluatie, hebben de branche- en 

beroepsverenigingen van verloskunde, kraamzorg en JGZ begin 2017 nieuwe, landelijke afspraken 

gemaakt over de gegevens, die moeten worden overgedragen1.  

Nieuwe versie overdrachtsformulier DVP Rijnmond 

Een kleine werkgroep is met de enquêteresultaten en de landelijk voorgestelde wijzigingen aan de 

slag gegaan en heeft het formulier op een aantal onderdelen vereenvoudigd. De werkgroep wil wel 

benadrukken dat dit overdrachtsformulier niet de digitale overdracht van de verloskundige vervangt. 

De verloskundige draagt na de bevalling veel medische gegevens over, die ook voor de JGZ van 

                                                           
1 Factsheet van Overdracht verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg (Bo Geboortezorg, KNOV, 

NCJ e.a., versie november 2016) 



 
belang zijn. Dat betekent dat de verloskundige in de praktijk dus betrokken is bij twee overdrachten: 

de (digitale) overdracht postpartum van met name medische gegevens en de verloskundige tekent 

mee op het gezamenlijke overdrachtsformulier dat de kraamverzorgende invult.  

 

Wat gaat er nu gebeuren? 

 De samenwerkingsafspraken, instructies en het nieuwe formulier worden via de website van 

het DVP Rijnmond beschikbaar gesteld, zie www.dvprijnmond.nl.  

 Via het DVP Rijnmond zullen de samenwerkingsafspraken rondom de gezamenlijke 

gegevensoverdracht weer onder de aandacht gebracht worden bij alle betrokkenen. Hierbij is 

vooral aandacht voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het contact leggen met 

collega zorgverleners als een overdracht niet of niet volledig is en/of als er zorgen zijn in een 

gezin.  

 Op het eerstvolgende overleg van het Kraamzorg Samenwerkingsverband Rijnmond (1e 

kwartaal 2018) zal de nieuwe versie van het overdrachtsformulier gepresenteerd worden, 

waarna het in gebruik genomen kan worden.  

 De kraamzorgorganisaties worden vriendelijk verzocht om het nieuwe formulier zo snel 

mogelijk in gebruik te nemen. Dus graag hiermee rekening houden! Het 

overdrachtsformulier wordt bij voorkeur op doordrukpapier geprint (voor zover dat niet al 

gedaan wordt) om een kopie voor eigen administratie te behouden2. 

 

Vragen of meer informatie? 

Indien je vragen hebt of meer informatie hierover wenst te ontvangen, mail dan naar 

info@dvprijnmond.nl. 

 

 

DVP Rijnmond, januari 2018 

                                                           
2 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2016, Artikel 11- BEWAREN VAN GEGEVENS, stelt dat o.a. de 
gegevens uit de JGZ-overdracht bewaard dienen te worden door de kraamzorgorganisatie (Algemene 
voorwaarden Bo Geboortezorg). 
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