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Jaaroverzicht DVP Rijnmond 2017 
Van:  Dagelijks Bestuur DVP Rijnmond 

Datum:  15 januari 2018 

 

In dit jaaroverzicht belichten we de activiteiten die het DVP Rijnmond in 2017 heeft uitgevoerd.  

 

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.  

 

In 2012 nam een groep zorgprofessionals het initiatief voor een District Verloskundig Platform in de 

regio Rotterdam-Rijnmond. Zij wilden meer samenwerking in de geboortezorg 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. Begin maart 2014 werd de Stichting DVP Rijnmond opgericht. 

 

Het DVP: 

- Geeft advies aan de regionale partijen over organisatie en inhoud van de geboortezorg 

- Heeft als uitgangspunt het stuurgroeprapport “Een goed begin” 

- Staat voor krachtenbundeling en regionale aanpak 

- Is het aanspreekpunt voor regionale en landelijke ontwikkelingen in de geboortezorg 

- Signaleert knelpunten en brengt partijen bij elkaar 

 

De deelnemers van het DVP zijn: 

- Alle eerstelijns verloskundigen 

- 15 kraamzorgorganisaties 

- Alle maatschappen/vakgroepen gynaecologie 

- 2 Centra voor Jeugd & Gezin 

- Alle ziekenhuizen/klinisch verloskundigen: Erasmus MC, IJsselland, Ikazia, Maasstad, 

Franciscus Gasthuis & Vlietland en Van Weel-Bethesda 

- Vertegenwoordiging kinderartsen 

- De Moederraad 

 

De resultaten in eerdere jaren: 

- Stedelijke afspraken met de Regionale Ambulancedienst over inzet en begeleiding bij acute 

verloskundige situaties. 

- Oprichting Moederraad Rijnmond. Hiermee is een structurele basis gelegd voor de inbreng 

van ouders op de ontwikkelingen in de geboortezorg. 

- Jaarlijks symposium met sprekers uit de regio, landelijke koplopers en deskundigen. 

- Structurele samenwerking met CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel. Hiermee is een 

formele lijn gelegd tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Het eerste concrete 
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resultaat van deze samenwerking is een gestandaardiseerde overdracht tussen 

verloskundigen, kraamzorg en Centra voor Jeugd en Gezin. 

- Regionale aanpak foetale groeivertraging. 

- Regionale aanpak verzoeken buiten de Verloskundige Indicatie Lijst. 

- Het DVP is eerste aanspreekpunt voor de gemeente Rotterdam en specifiek het programma 

‘Een stevige start’. 

 

DVP in 2017 
Speerpunt Gerealiseerd 

Kennis- en informatiedeling - dvprijnmond.nl 
- Zorgpaden 
- Nieuwsbrieven 

Relatie uitbouwen met gemeenten - Relatie met Rotterdam versterkt i.h.k.v. Stevige Start 

Integraal digitaal dossier - Themabijeenkomst (april 2017) 
- Adviesgroep integraal geboortedossier 

Cliëntenparticipatie (Moederraad) - 5 moeders vergaderen eens per kwartaal 
- Plaatsen o.a. berichten op FB en zijn aanwezig bij 

themabijeenkomsten 
- Krijgen belangstelling vanuit verschillende hoeken, zoals VSV’s 

en Stevige Start 

Voorbereiding Integraal Tarief - Themabijeenkomst (juni 2017) 
- Signalerende brief over de aansluiting van 

verloskundigenpraktijken bij 1 VSV 
- Signalerende brief over tarieven 2018 
- Betrokkenheid bij ontwikkeling Handreiking Grootstedelijke 

problematiek van het College Perinatale zorg 

Platform t.b.v. initiatieven in de regio - Themabijeenkomst volmeldingen 

Samenwerking met Stevige Start - Samenwerking gerealiseerd 
- Uitwisseling van kennis en ervaring m.b.t. geboortezorg en 

gemeentelijk stelsel tussen DVP en Stevige Start 
- Betrokkenheid/raadpleging over en weer bij ontwikkelingen en 

beleidsvorming 

Overdracht geboortezorg - 
jeugdgezondheidzorg 

- Evaluatie van het gebruik van het overdrachtsformulier en de 
samenwerkingsafspraken onder alle eerstelijns verloskundigen, 
kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen 

- Voorstel voor nieuwe versie van overdrachtsformulier wordt 
ontwikkeld 

 

 

Activiteit Gepand Gerealiseerd 
DVP-bestuur & VSV vertegenwoordiging / Vergadering van deelnemers 4 x 3 x 
Themabijeenkomst nieuw 3 x 

Symposium 1 x afgelast 
Bestuursoverleg 6 x 8 x 
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Toelichting activiteiten 2017 
 

Nieuwe website DVP (januari 2017) 

Op 17 januari is www.dvprijnmond.nl live gegaan. Met deze website wil DVP Rijnmond kennis en 

informatie met haar leden delen. Op de website is onder meer aandacht voor ontwikkelingen in de 

regio, regionale documenten en de Moederraad. 

 

Themabijeenkomst over gegevensuitwisseling (april 2017) 

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

het op de agenda. Op initiatief van Annemarie Huijssoon en Eric Smith organiseerde het bestuur van 

DVP Rijnmond op 18 april een bijeenkomst over het vraagstuk gegevensuitwisseling. Tijdens de 

avond verkenden we de mogelijke (ict) oplossingen voor de regio. Perihub vertelde over hun 

platform voor samenwerking in de geboortezorg. Jacob Hofdijk sprak over zijn visie op 

gegevensuitwisseling, waarbij registers het mogelijk maken om persoonsgebonden informatie uit te 

wisselen. En een gynaecoloog uit het Bravis ziekenhuis liet ons de gegevensuitwisseling via Chipsoft 

HiX zien. Een geslaagde avond die leidde tot de oprichting van de DVP adviesgroep 

gegevensuitwisseling.  

 

Signalerende brief over keuzevrijheid (mei 2017) 

Het bestuur van DVP Rijnmond heeft een brief geschreven over het aansluiten bij meerdere VSV’s. 

Vorig jaar vernam het DVP dat enkele zorgverzekeraars en de Taskforce Transitie Geboortezorg graag 

zien dat verloskundigen zich aansluiten bij één VSV. Dat is in een grootstedelijk gebied als Rijnmond, 

met meerdere ziekenhuizen, moeilijk te realiseren. Het DVP wil hiermee een signaal afgeven. Een 

zwangere vrouw moet zonder drempels kunnen kiezen voor de verloskundige, de 

kraamzorgaanbieder en het ziekenhuis, die het beste bij haar passen. De brief is verstuurd aan het 

CPZ en de diverse zorgverzekeraars. In augustus heeft een constructief gesprek met de voorzitter van 

het CPZ plaatsgevonden. 

 

Themabijeenkomst over integraal tarief (juni 2017) 

Van de verschillende samenwerkingsverbanden waren in totaal 25 mensen aanwezig. Zilveren Kruis 

lichtte het inkoopproces van een integraal tarief toe. Een aantal signalen vanuit de regio Rijnmond 

zijn besproken. Het is volgens Zilveren Kruis goed dat het DVP knelpunten uit de regio verzamelt. In 

het tweede deel vertelde QConsult over het rekenwerk rondom een integraal tarief. We bespraken 

onder andere de mogelijkheid om voor meerdere VSV regio’s een analyse te maken via het 

simulatiemodel. Dat biedt wellicht perspectief, het DVP kan daarbij faciliteren. 

 

Alle zorgpaden op dvprijnmond.nl (okt 2017) 

Diverse samenwerkingsverbanden in de regio zijn bezig met het ontwikkelen van zorgpaden. Dat zijn 

zowel medische als sociale zorgpaden. Op de website van het DVP staan inmiddels diverse zorgpaden 

van de samenwerkingsverbanden. Op die manier kunnen professionals op ieder moment de 

gemaakte afspraken terugvinden. 

 

  

http://www.dvprijnmond.nl/
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Volmeldingen volop onder de aandacht (nov 2017) 

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 zijn de geregistreerde volmeldingen van de verloskundigenpraktijken getoond en 

besproken. Daarna volgde een constructief gesprek over hoe de praktijken en ziekenhuizen omgaan 

met de problematiek. Het bracht wederzijds begrip en een aantal acties zijn 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 wordt een regionale werkgroep opgericht. 

 

Documenten ambulancezorg Rijnmond herzien (nov 2017) 

De samenwerkingsafspraken en protocolwaaiers van de ambulancezorg zijn in november 

geëvalueerd. De afspraken stammen uit 2014. Uit ervaring blijkt dat verloskundigen eerder 112 

bellen, tegelijk gaan de melding en voorselectie veel beter. Ook blijkt dat bij specifieke indicaties, 

bijvoorbeeld een bevalling bij minder dan 32 weken, een zwangere meteen doorgaat naar het 

Erasmus MC. Verder is veel verbeterd rondom het vervoer van barende vrouwen met een hoog BMI. 

‘Afhijsen’ door brandweer komt vrijwel niet meer voor. De conclusie is dat de protocollen nog steeds 

actueel zijn, dus alleen de contactgegevens zijn aangepast. Het herziene document van de 

samenwerkingsafspraken en de protocolwaaiers voor verloskundigen en kraamverzorgenden worden 

op de website van het DVP geplaatst. 

 

Werkgroep gegevensuitwisseling geeft advies (dec 2017) 

Het DVP heeft voor het thema ‘Gegevensuitwisseling in de geboortezorg’ 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), 

Annemarie Huijssoon (gynaecoloog VSV Franciscus/Vlietland) en Inge Snelleman (verloskundige VSV 

Zuid). ZorgImpuls heeft de adviesgroep begeleid. Deze werkgroep komt voort uit de Expertisegroep 

Acute Geboortezorg en staat onder regie van het DVP. De besluitvorming rondom dit thema ligt 

vanzelfsprekend bij de verschillende samenwerkingsverbanden en partners in de regio. De 

voorlopige conclusie van de adviesgroep is dat de keuze voor één systeem vooralsnog onwenselijk is. 

Dit gezien de kosten en afhankelijkheden daarvan. Daarnaast lijkt het verstandig om te wachten op 

de nieuwe privacywet. De werkgroep gaat in 2018 door met het uitwerken van de mogelijkheden. 

Professionals blijven voorlopig in hun eigen systemen werken en kunnen digitaal met elkaar 

communiceren via zorgmail. 

 

Samenwerking met Stevige Start 

Sinds oktober 2016 is de samenwerking tussen het DVP en Stevige Start verstevigd door de 

structurele uitwisseling van kennis- en ervaring m.b.t. geboortezorg en het gemeentelijk stelsel door 

de detachering van een medewerker uit de wereld van de geboortezorg in het programmateam 

Stevige Start. Hierdoor wordt het DVP betrokken bij de beleidsvorming en uitwerking van het 

programma en wordt de gemeente betrokken bij de regionale en landelijke ontwikkelingen in de 

geboortezorg. Dit leidde in 2017 tot een toename van kennis en inzicht in elkaars werkwijze en 

organisatie. Een van de programmaonderdelen van Stevige Start is ouderbetrokkenheid. In 2017 
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heeft de Moederraad van het DVP gesproken met Stevige Start en toegezegd dat zij vanaf 2018 ook 

vragen vanuit het programma Stevige Start zal voorleggen aan haar achterban. 

Overdracht geboortezorg – jeugdgezondheidszorg 

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

kundigen en kraamverzorgenden om het gebruik van het formulier en de afspraken te evalueren. De 

ervaringen van de verschillende beroepsgroepen kwamen aardig 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 overgedragen. 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. Dit formulier zal samen met een toelichting op de 

werkwijze begin 2018 aangeboden om in te voeren.  

 

DVP Rijnmond is klaar voor 2018 

Op 21 november spraken ongeveer 25 aanwezigen over de toekomst van DVP Rijnmond. De 

aanwezigen waren positief over de voortzetting van de activiteiten. Komend jaar stimuleert het DVP 

weer via themabijeenkomsten de uitwisseling tussen de VSV’s. Ook de Moederraad was de 21e 

aanwezig en we blijven hen nauw betrekken. In 2018 zijn de volmeldingen, gegevensuitwisseling en 

de integrale zorg belangrijke speerpunten. Daarnaast is het DVP vertegenwoordigd in de landelijke 

werkgroep grootstedelijke problematiek van het CPZ, zodat we leren van andere grootstedelijke 

regio’s en signalen uit de regio Rotterdam kunnen doorgeven.  
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De speerpunten voor 2018 op een rij: 

- Gegevensuitwisseling 

- Grootstedelijke problematiek 

- Clientparticipatie 

- Volmeldingen & capaciteit 

- Integrale geboortezorg 

- Stevige Start 

- Implementatie aangepast overdrachtsformulier JGZ 

 

Financieel 

In 2017 is de hoofdlijn van de begroting gerealiseerd. De begrotingen voor 2016 en 2017 zijn 

vergelijkbaar. De verschillende deelnemende organisaties dragen bij aan het budget. 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 een vergoeding voor de 

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

bestuur wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. Dat verklaart onder meer het positieve resultaat in 2016 

en 2017. 


