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Jaarplan DVP Rijnmond 2018 
Van:  Dagelijks Bestuur DVP Rijnmond 

Datum:  Januari 2018 

Status:   Definitief 

 

Het DVP Rijnmond in het kort 

Het District Verloskundig Platform Rijnmond (DVP Rijnmond) is een regionaal samenwerkingsverband 

van professionals uit alle disciplines van de geboortezorg dat is ontstaan in 2012 op initiatief van een 

groep zorgprofessionals. Alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) uit de regio zijn 

vertegenwoordigd. Het doel was meer samenwerking en beter inspelen op regionale en landelijke 

ontwikkelingen. De professionals uit de regio omarmden het initiatief. In gezamenlijkheid wordt 

gewerkt aan een optimale uitkomst voor moeder en kind. 

 

Kracht van samenwerken 

Het DVP bundelt de krachten van eerstelijnsverloskundigen, kraamzorgorganisaties, ziekenhuizen, 

gemeenten en CJG’s. Daarnaast heeft DVP Rijnmond de Moederraad Rijnmond opgericht om 

(aanstaande) moeders een duidelijke stem te geven in de geboortezorg.  

Belangrijke speerpunten voor 2018 zijn onder meer capaciteit van verloskunde-afdelingen in 

ziekenhuizen (volmeldingen) en de ontwikkeling van het integraal geboortezorgdossier. 

 

Communicatie/informatievoorziening 

Komend jaar stimuleert het DVP weer de onderlinge kennisuitwisseling tussen de VSV’s via 

themabijeenkomsten. Het DVP communiceert via de website en via een nieuwsbrief die twee keer 

per jaar wordt verspreid. Tevens heeft het DVP jaarlijks een overleg met de raden van bestuur van de 

ziekenhuizen. 

 

Speerpunten 2018  

Voor 2018 zijn speerpunten door het DVP bestuur benoemd. Deze zijn besproken en vastgesteld 

tijdens de Vergadering van Deelnemers op 21 november 2017. 

1. Integraal geboortedossier 

2. Grootstedelijke problematiek bij organisatievorming en integrale bekostiging 

3. Clientparticipatie & moederraad 

4. Volmeldingen & capaciteit 

5. Integrale geboortezorg 

6. Actieprogramma ‘Stevige Start’ i.s.m. gemeente Rotterdam 

7. Overdracht geboortezorg - jeugdgezondheidszorg 

 

1. Integraal geboortezorgdossier 

Gegevensuitwisseling is een belangrijk thema binnen de integrale geboortezorg. Binnen elk VSV staat 

het op de agenda. Het DVP heeft voor het thema gegevensuitwisseling een adviesgroep ingericht. 

Alle disciplines en VSV’s zijn daarin vertegenwoordigd. De leden van de adviesgroep zijn: Krista 

Prinsen (perinatoloog Erasmus MC), Eric Smith (verloskundige VSV IJsselland en Franciscus/Vlietland), 
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Annemarie Huijssoon (gynaecoloog VSV Franciscus/Vlietland), Inge Snelleman (verloskundige VSV 

Rotterdam Zuid) en Harry Buijs (regiomanager, Kraamzorg Rotterdam). ZorgImpuls begeleidt de 

adviesgroep. De besluitvorming rondom dit thema ligt vanzelfsprekend bij de verschillende 

samenwerkingsverbanden en partners in de regio. De adviesgroep gaat in 2018 door met het 

uitwerken van de mogelijkheden. 

 

2. Grootstedelijke problematiek bij organisatievorming en integrale bekostiging 

Organisatievorming in en integrale bekostiging van de geboortezorg zijn onderwerpen die ook in 

regio Rijnmond aan de orde zijn. Verschillende VSV’s zijn op weg naar een verder gaande vorm van 

integratie. Vorig jaar vernam het DVP dat enkele zorgverzekeraars graag zouden zien dat 

verloskundigen zich aansluiten bij één te ontwikkelen integrale geboortezorgorganisatie. Dat is in een 

grootstedelijk gebied als Rijnmond, waarin verloskundige praktijken verbonden zijn met meerdere 

ziekenhuizen, moeilijk te realiseren. En sluit niet aan bij het vertrekpunt van keuzevrijheid voor de 

cliënt. Het bestuur van DVP Rijnmond heeft daarover een brief geschreven naar de verzekeraars en 

het College Perinatale Zorg (CPZ). Mede naar aanleiding daarvan is het DVP vertegenwoordigd in de 

landelijke werkgroep ‘Grootstedelijke problematiek’ van CPZ Taskforce. Namens het DVP nemen de 

verloskundigen Janita Simons en Ciska Zomerdijk deel en namens ZorgImpuls Annelies de Vries. 

De werkgroep levert voorjaar 2018 een handreiking op voor zorgverleners die in grootstedelijk 

gebied werkzaam zijn en betrokken zijn bij de ontwikkeling van integrale geboortezorgorganisaties. 

Zodra de handreiking is opgeleverd, zal een themabijeenkomst hierover worden georganiseerd om 

professionals in de geboortezorg hierover te informeren. 

 

3. Clientparticipatie & Moederraad 

DVP Rijnmond heeft de Moederraad Rijnmond opgericht om (aanstaande) moeders een duidelijke 

stem te geven in de geboortezorg. De Moederraad komt 4 maal per jaar bijeen en communiceert 

met haar achterban via een besloten groep op Facebook. Binnen de Zorgstandaard Integrale 

Geboortezorg is het realiseren van cliëntparticipatie een belangrijk onderdeel. In 2018 ontwikkelt het 

DVP een structuur en afspraken om de Moederraad aan te laten sluiten bij de verschillende VSV’s. 

 

4. Volmeldingen en capaciteit 

In de regio zijn volmeldingen een urgent en complex probleem. Het DVP bestuur heeft het initiatief 

genomen dit regionaal op te pakken. Tijdens de drukbezochte Themabijeenkomst Volmeldingen van 

21 november 2017 zijn de geregistreerde volmeldingen van de verloskundigenpraktijken getoond en 

besproken. Het bracht wederzijds begrip en een aantal acties is afgesproken. Denk aan het in kaart 

brengen van de totale capaciteit van de regio, een eenduidige registratie van de volmeldingen, het 

opfrissen van afspraken over hoe te handelen bij verschillende indicaties en de aandacht voor 

counseling. Om deze acties uit te voeren gaat vanaf maart 2018 een regionale werkgroep onder regie 

van het DVP bestuur aan de slag. 

 

5. Integrale zorg 

De weg naar integrale geboortezorg is in de verschillende VSV’s ingezet. Integrale bekostiging wordt 

bij één van de VSV’s al met succes toegepast. Anderen verkennen de weg nog. In Rotterdam Zuid zijn 

de eerste resultaten zichtbaar van de prestatieafspraken. Dit speerpunt haakt aan diverse andere 
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onderwerpen die binnen het DVP spelen. Het DVP heeft een rol om de kennisuitwisseling te 

stimuleren, zowel regionaal tussen de VSV’s onderling als uitwisseling van en aansluiting bij landelijke 

ontwikkelingen. 

 

6. Actieprogramma Stevige Start 

In 2016 ontwierp de Gemeente Rotterdam het programma Stevige Start, zodat meer kinderen 

gezond ter wereld komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Stevige Start geeft het gemeentelijk 

beleid vorm rondom zwangerschap, geboorte en het opgroeien van de allerjongsten. Het DVP is 

partner voor de gemeente Rotterdam bij het uitvoeren van het actieprogramma. Denk aan o.a. 

huisbezoeken voor kwetsbaren, de routekaart en het overdrachtsformulier voor de JGZ. In 2018 

kijken DVP bestuur en de gemeente gezamenlijk naar de onderwerpen leefstijl en preventie binnen 

de geboortezorg. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg biedt daartoe een mooi 

aanknopingspunt. In maart/april 2018 vindt een breed overleg plaats tussen een afvaardiging van het 

projectteam Stevige Start en het DVP bestuur.  

 

7. Overdracht geboortezorg - jeugdgezondheidszorg 

In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de samenwerkingsafspraken en de werkwijze die in 

2016 is ontwikkeld ten aanzien van de overdracht van de geboortezorg naar de jeugdgezondheids-

zorg (JGZ). Deze evaluatie en het feit dat de landelijke richtlijn, waarin beschreven staat wat er 

(minimaal) moet worden overgedragen, is aangepast, leidt tot de implementatie van een nieuw 

overdrachtsformulier in 2018. Ook zullen de samenwerkingsafspraken en de werkwijze opnieuw 

onder de aandacht worden gebracht via de VSV’s. 

 

Planning  

Een aantal mogelijke themabijeenkomsten staat in onderstaande jaarplanning. Het is een globale 

planning omdat het DVP flexibel wil zijn om urgente thema’s te kunnen oppakken. Om die reden kan 

de planning gedurende het jaar worden aangepast. 

Het DVP bestuur organiseert de themabijeenkomsten graag met betrokkenen uit het veld. Op die 

manier houdt het bestuur de aansluiting bij haar deelnemers. 

 

Globale jaarplanning 2018 

Bericht namens het bestuur aan de deelnemers  Februari 

Themabijeenkomst Integraal geboortezorgdossier Maart/april 

Themabijeenkomst Grootstedelijke problematiek  Juni 

Themabijeenkomst Stevige Start i.c.m. Clientparticipatie 

(Moederraad) i.s.m. gemeente 

September 

Vergadering van Deelnemers November 

 

Begroting 2018-2019 

Voor 2018 en 2019 is budget beschikbaar dankzij het positieve resultaat in 2016 en 2017. De 

uitgaven zijn onder andere de ondersteuning door ZorgImpuls. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat de helft van de uren die ZorgImpuls maakt voor het DVP worden gefinancierd vanuit de ROS 

middelen (1e lijn) en daarmee niet doorberekend worden aan het DVP. Andere uitgaven zijn de 
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vergoeding voor de Moederraad, de organisatie van themabijeenkomsten en het bijhouden en 

updaten van de website.  

Aan de leden van de werkgroepen en het dagelijks bestuur wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.  

Indien nieuwe of reeds geplande activiteiten kosten met zich meebrengen, dient hiervoor aparte 

financiering gezocht te worden.  


