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Jaaroverzicht DVP Rijnmond 2019 

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.  

Het DVP Rijnmond is in 2012 op initiatief van een groep zorgprofessionals ontstaan. Zij wilden meer 

samenwerking in de geboortezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond om de kwaliteit van zorg te 

verhogen en in te spelen op de regionale en landelijke ontwikkelingen. Professionals uit 

verschillende disciplines en alle verloskundige samenwerkingsverbanden uit de regio omarmden het 

initiatief. Het DVP Rijnmond bundelt de krachten van eerstelijns- en klinisch verloskundigen, 

gynaecologen, kinderartsen kraamzorgorganisaties, ziekenhuizen, gemeenten en CJG’s. Begin 

maart 2014 werden de Stichting DVP Rijnmond en haar bijbehorende Moederraad Rijnmond 

opgericht. ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond bij de uitvoering van haar taken en 

opdrachten. 

 

Bereikte resultaten: 

‐ Regionale subsidieaanvraag voor een integraal geboortezorgdossier, waarbij DVP Rijnmond 
penvoerder is; 

‐ Het DVP is eerste aanspreekpunt voor de gemeente Rotterdam en specifiek het programma 
‘Een stevige start’; 

‐ Gestandaardiseerde overdracht tussen verloskundigen, kraamzorg en CJG’s; 
‐ Regionale aanpak verzoeken buiten de Verloskundige Indicatie Lijst; 
‐ Stedelijke afspraken met de Regionale Ambulancedienst over inzet en begeleiding bij acute 

verloskundige situaties; 
‐ Online applicatie voor inzicht in beschikbare verloskundige bedden in de regio ontwikkeld; 
‐ Themabijeenkomst geboortezorgdossier op 21 januari 2019 met sprekers uit de regio en 

deskundigen; 
‐ Vergadering van deelnemers DVP Rijnmond op 12 november 2019. 

Activiteitenoverzicht: 
 

Activiteit Gepland Gerealiseerd 

DVP Vergadering van deelnemers 2 x 1 x  

Themabijeenkomsten 1-4 x  1 x  

Nieuwsbrieven 2 x 2 x 

Overleg moederraad 8 x  5 x 

Overleg dagelijks bestuur 8 x 8 x 
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DVP in 2019: samenvatting 
Speerpunt Gerealiseerd 

Integraal 
geboortezorgdossier 

- Regionale subsidieaanvraag ingediend bij VWS voor een regionaal 
integraal geboortezorgdossier (Babyconnect) 

- Met medewerking van een groot aantal partijen in deze regio 
- DVP Rijnmond is penvoerder van deze subsidieaanvraag 

 

Cliëntenparticipatie 
(Moederraad) 

- Verbinding moederraad en DVP Rijnmond is versterkt 
- De moederraad is zes keer bijeengekomen 
- Leden van moederraad zijn op drie VSV-vergaderingen te gast geweest 
- Leden van moederraad zijn bij diverse DVP-bijeenkomsten geweest, 

o.a. rondom het integraal geboortezorgdossier en Stevige Start 
- Leden van moederraad zijn op 4 externe bijeenkomsten geweest, o.a. 

landelijk overleg met moederraden, bijeenkomst Kansrijke Start. 
- Verbinding met achterban moederraad via o.a. berichten op Facebook-

pagina 

Integrale geboortezorg - Start gemaakt met vooronderzoek bij VSV’s (IJsselland, Erasmus) 
- Voorbereiding om in 2020 te komen tot een regiovisie 

Volmeldingen en 
capaciteit 

- Samenwerkingsafspraken bij acute en subacute verwijsindicaties bij 
volmeldingen (expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-
Rijnmond)  

- Online applicatie voor beschikbare bedden ontwikkeld (expertisegroep 
Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond)  

- Start capaciteitsberekening (bedden/personeel) voor de regio met 
ROAZ 

- Regionale afspraken informatievoorziening zwangeren <-> 
voorkeurslocatie bevalling 

Actieprogramma Stevige 
Start 

- Voortzetting samenwerking met Stevige Start door o.a. de inzet van 
DVP bestuurslid in het team Stevige Start.  

- Bestuurlijke coalitie en coalitie van zorgverleners ingericht 
- Bijeenkomst met alle ziekenhuizen en partijen over uitplaatsing 

pasgeborene uit ziekenhuis (7 november) 
- Coalitie streeft ernaar dat alle zwangere vrouwen op risico’s gescreend 

worden, momenteel inventarisatie van instrumenten risicosignalering 
- Inventarisatie naar verbetermogelijkheden in warme overdracht en 

klinische overdracht 
- Aantal sociale zorgpaden zijn uitgewerkt i.s.m. werkgroep op zuid 
- Informatiepakket over Stoppen met Roken, leefstijl is verspreid in o.a. 

alle ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken 
- Samenwerking met kraamzorg over eigen bijdrage 
- Definitie kwetsbare zwangere is opgesteld en beschikbaar. Hierna 

vindt operationalisatie plaats, zowel in toeleiding als in berekening 
aantal kwetsbare zwangeren in Rotterdam. 
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Toelichting activiteiten 2019 

1. Kennis en informatiedeling 

Vergaderdata van de VSV’s in de regio en belangrijke en interessante bijeenkomsten staan vermeld 

op de website van het DVP. In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verspreid. 

 

2. Integraal geboortezorgdossier 

Gegevensuitwisseling is een belangrijk thema binnen de integrale geboortezorg. In 2019 is door DVP 
Rijnmond gewerkt aan commitment in de regio voor het aanvragen van een regionale 
subsidieaanvraag voor de realisatie van een integraal geboortezorgdossier, zo is n 2019 een 
rondgang gemaakt langs alle VSV’s om te informeren en te motiveren. Eind september 2019 is door 
DVP Rijnmond als penvoerder namens de regio Rijnmond een subsidieaanvraag ingediend bij VWS. 
Deze subsidie wordt met name benut voor het inrichten van een regionale programmaorganisatie 
die nodig is om te komen tot gegevensuitwisseling tussen geboortezorgverleners en tussen 
geboortezorgverleners en de zwangere. Nagenoeg alle leden van de VSV’s/IGO in de regio nemen 
deel aan deze subsidieaanvraag. De definitieve besluitvorming rondom dit thema ligt 
vanzelfsprekend bij de verschillende samenwerkingsverbanden en partners in de regio. In januari 
2020 wordt de toekenning van de subsidieaanvraag verwacht.
 

3. Cliëntenparticipatie (Moederraad) 

In 2019 is verder ingezet op de professionalisering van de moederraad. De moederraad heeft in 2019 
zes keer gestructureerd met elkaar overleg gehad. Ook is verbinding tussen de moederraad en het 
dagelijks bestuur geïntensiveerd. Daarnaast zijn leden van moederraad bij diverse bijeenkomsten in 
de regio geweest, o.a. rondom het integraal geboortezorgdossier, een zorgpadenoverleg en Stevige 
Start. Daarnaast zijn leden van moederraad op 4 externe bijeenkomsten geweest, o.a. bij een 
landelijk overleg met moederraden, een bijeenkomst van het landelijk programma ‘Kansrijke Start’ 
en twee congressen. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg verplicht alle verloskundige 
samenwerkingsverbanden (VSV’s) om cliëntenparticipatie te organiseren. Daarom biedt het DVP de 
individuele VSV’s de optie om de Moederraad Rijnmond in te schakelen. Elk VSV heeft een vaste 
contactpersoon van de moederraad. In 2019 zijn bij drie VSV-vergaderingen leden van de 
moederraad aanwezig geweest. Vragen die er zijn, neemt de Moederraad mee naar haar achterban. 
Op deze manier voldoen de individuele VSV’s in de regio aan deze eis van de Zorgstandaard. 
 

4. Integrale geboortezorg: voorbereiding regiovisie 

In de afgelopen periode is gebleken dat de ontwikkeling van integrale geboortezorg in een 
grootstedelijk gebied als Rijnmond specifieke uitdagingen met zich mee brengt. Een gebied dat zich 
kenmerkt door een groot aantal kwetsbare zwangeren, druk op de beschikbare capaciteit, 
personeelstekorten, VSV’s die zich ontwikkelen richting meer integrale geboortezorg. Kortom: dit 
vraagt om regionale regie in een dynamisch en complex veld. Randvoorwaardelijk daarvoor is het 
ontwikkelen van een grootstedelijke visie en ambitie op het organiseren van toekomstbestendige 
geboortezorg in regio Rijnmond. Het DVP Rijnmond heeft als doelstelling om met alle betrokken 
VSV’s in gesprek om de ontwikkelingen te bespreken en mogelijke toekomstscenario’s te schetsen. 
Dit biedt de basis voor een regiovisie, die concrete richting geeft aan de ambitie van de regio en 
aanknopingspunten biedt voor de gezamenlijke aanpak. In 2019 is een start gemaakt met 
vooronderzoek bij twee VSV’s (IJsselland, Erasmus MC). Het doel is om de verkenning in 2020 te 
vervolgen. 
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5. Volmeldingen en capaciteit 

In de regio zijn volmeldingen een urgent en complex probleem. Het DVP bestuur heeft het initiatief 
genomen om dit in 2019 regionaal op te pakken in een regionale expertisegroep. In 2019 is daarom 
door de regionale expertisegroep acute geboortezorg een online applicatie ontwikkeld voor 24/7 
inzicht in beschikbaarheid verloskamers regio Rijnmond. Ook zijn de acute en subacute 
verwijsafspraken in het kader van de pilot herzien. De pilot wordt in 2020 geëvalueerd. In 2020 
wordt verder in samenwerking met het ROAZ gestart met de capaciteitsberekening van bedden en 
personeel in de regio Rijnmond. Capaciteit en acute geboortezorg blijven actueel en om deze acties 
uit te voeren en op regionaal niveau tot verdere samenwerkingsafspraken te komen, blijft ook in 
2020 de regionale expertisegroep onder regie van het DVP bestuur en het ROAZ aan de slag. 

6. 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 verdergaande vorm van 
integratie. In 2018 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. In 2019 zijn door DVP Rijnmond deze ontwikkelingen gevolgd, maar zijn er geen 
specifieke activiteiten geweest. 

7. Actieprogramma Stevige Start 

Voor het DVP Rijnmond is samenwerking tussen medisch en sociaal domein een belangrijk 
speerpunt. In 2019 is de samenwerking met Stevige Start voortgezet door o.a. de inzet van een DVP 
bestuurslid in het team van Stevige Start. Met als doel kennis- en informatie-uitwisseling, netwerk 
en betrokken partijen op de hoogte houden van ontwikkelingen in het medisch en sociaal domein.  
Vanuit Stevige Start is meer het directe contact met de VSV’s gezocht, zodat meer en de juiste 
zorgverleners ook direct betrokken worden bij de activiteiten van het programma. Zo is in 2019 een 
bestuurlijke coalitie en een coalitie van zorgverleners ingericht. De coalitie streeft ernaar dat alle 
zwangere vrouwen op risico’s worden gescreend. Op 7 november 2019 heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden met alle ziekenhuizen en partijen over de uitplaatsing van pasgeborene uit het 
ziekenhuis. Er is in 2019 een inventarisatie gedaan naar verbetermogelijkheden in warme overdracht 
en klinische overdracht. Verder zijn een aantal sociale zorgpaden uitgewerkt in samenwerking met 
werkgroep Zorgpaden van SEVZ. Er is vanuit het actieprogramma een informatiepakket verspreid in 
o.a. alle ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken over stoppen met roken en leefstijl. Er is 
samengewerkt met de kraamzorgpartijen in de regio over de eigen bijdrage. In samenwerking met 
het Erasmus MC en het actieprogramma is een definitie van kwetsbare zwangeren opgesteld en 
beschikbaar gesteld. Het DVP Rijnmond heeft over de diverse activiteiten en resultaten van het 
actieprogramma Stevige Start  gecommuniceerd naar de achterban. 
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Financieel 
In 2019 is de hoofdlijn van de begroting gerealiseerd. De begrotingen van 2017 en 2018 zijn 

vergelijkbaar. Stichting DVP Rijnmond stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op. De verschillende 

deelnemende organisaties hebben in het verleden bijgedragen bij aan het budget. De reserves van 

dit budget waren voldoende om de werkzaamheden in 2019 te bekostigen. De uitgaven zijn met 

name de ondersteuning door ZorgImpuls. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de helft van de 

uren die ZorgImpuls maakt voor het DVP worden gefinancierd vanuit ROS-middelen en daarmee 

niet doorberekend worden aan het DVP. Andere uitgaven zijn een vergoeding voor de leden van de 

Moederraad en de kosten voor de website. Aan de leden van de werkgroepen en het dagelijks 

bestuur wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.  

 

Het bestuur van het DVP Rijnmond, 

 

Marja Huizer 

Krista Prinsen 

Mieke Oostveen 

Laura Lesuis 

Hiske Ernst 

Ciska Zomerdijk (a.i.) 


