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Strategisch team ROAZ 

 

Geboortehotel Maasstad heropening 

Er is gesproken met verloskundigen en de noodzaak voor heropenen is groot, zeker gezien de 

verwachte zomerpiek in aantallen zwangeren. Er is groen licht qua infectiepreventie. Voor 

borging en financien worden ook intenties van verloskundigen en ziekenhuizen (bestuur) 

gevraagd. De verwachting is dat het geboortehotel snel geopend kan worden. Als een tweede 

coronagolf op ons af komt, dan blijft het zorghotel een COVID-19 opvanglocatie, dus dan moet 

de geboortezorg er weer uit. Qua capaciteit verwacht Leonoor van Eerden dat er ongeveer 600 

zwangeren per maand zullen bevallen. Globaal is de capaciteit op dit moment in het Maasstad 

niet voldoende, dus het geboortehotel is essentieel. Annelies vult aan dat er vanuit DVP 

Rijnmond een expertisegroep actief is rondom capaciteit en dat er een subsidieaanvraag is 

gedaan bij ZonMw voor een regiobeeld betreffende de geboortezorg capaciteit. Dit vormt de 

basis voor een regiovisie en biedt ook een belangrijke grondslag om vervolgens met 

zorgverzekeraars in gesprek te gaan. 
 

Borging geboortezorg in dagelijks bestuur ROAZ 

In de afgelopen maanden heeft Arie Franx positie verkregen in het ST ROAZ. Het is onze intentie 

om de geboortezorg blijvend vertegenwoordigd te houden. Het voorstel is om namens de 

geboortezorg positie te verkrijgen in het dagelijks bestuur van het ROAZ, samen met de 

bestuurders van ziekenhuizen, GGZ, GGD/GHOR, huisartsen, huisartsenposten, ambulance zorg 

en verpleging/verzorging/thuiszorg. Hiertoe wordt een schrijven opgesteld. 
 

 
PBM en richtlijnen 

Verruiming maatregelen 

In de praktijk is er al veel verruimd, maar officieel nog niet (altijd). Het strikte uitgangspunt van 

1,5 meter afsand blijft, maar de kraamzorg kan bijvoorbeeld rekening houden met bezoek door 

op die momenten andere taken uit te voeren. Ook het verruimingsbeleid tussen de 

ziekenhuizen verschilt, zo wordt in het Ikazia, Maasstad en Franciscus Gasthuis al een tweede 

bezoeker toegelaten bij de bevalling. Elk ziekenhuis in de regio blijft hierin zijn eigen afweging 

maken. De verwachting is dat ook geboortecentrum Sophia en het Erasmus MC de maatregelen 

gaan verruimen binnenkort. 
 

 
Dashboard en callcenter 

Evaluatie capaciteitsdashboard 

Er heeft een evaluatie over het capaciteitsdashboard plaatsgevonden. De belangrijkste punten 

uit de evaluatie zijn: 

- Optimaliseren mobiele weergave (bv. op telefoon) 

- Tijdelijk uitschakelen van COVID-19 plekken, gezien beperkt aantal besmettingen, op 

een manier waarop we het bij een tweede golf weer kunnen ‘aanzetten’ 

- Weergave van enkel de kleuren groen/oranje/rood, i.p.v. kleuren en aantallen 

plekken/bedden, in overleg met individuele ziekenhuizen de grenswaarden voor 

kleuren bepalen 

- HiX-koppeling is gewenst, echter hier zitten meerkosten aan vast waarvoor eerst 

contractering tussen ROAZ en IT-leveranciers plaats moet vinden voor implementatie. 

 



De verwachting is dat de kleine aanpassingen nog vóór de zomerperiode worden doorgevoerd, 

inclusief een handleiding die met de regio wordt gedeeld (fase 1). De grote aanpassingen en de 

HiX-koppeling vinden (mogelijk) pas plaats na de zomerperiode (fase 2). 

 
Risicosignalering 

kwetsbare zwangeren 

 

Moeders van Rotterdam 

In de maand juni zijn er 45 aanmeldingen geweest bij Moeders van Rotterdam. Daarmee zitten 

zij weer op het oude niveau van voor COVID-19. Ook hebben de wijkteams weer ruimte gekregen 

voor huisbezoeken en ook Moeders van Rotterdam gaat daar weer op over. 

 

Intake huisbezoeken kraamzorg 

Ook de intake huisbezoeken (week 32) vanuit de kraamzorg zijn weer gestart . 

 

 

 
Communicatie en 

informatie 

Artikel Medisch Contact 

Een artikel voor het tijdschrift Medisch Contact dat ingaat op de regionale aanpak in de regio ZWN 

is inmiddels geschreven en ingediend bij het Medisch Contact. Zodra het artikel is geaccepteerd, 

zullen we dit artikel delen. Het is nog niet bekend of en wanneer het artikel wordt gepubliceerd. 

 

Evaluatie RCT 

Vorige week is de evaluatie onder bijna 100 personen uitgezet over de samenwerking in de regio 

in de afgelopen 4 maanden en het functioneren van het RCT tijdens de crisisperiode. De resultaten 

worden a.s. donderdag in het RCT kort besproken, voor zover compleet. Als de evaluatie compleet 

is wordt deze ook gedeeld met ROAZ ZWN. 

 

Korte opsomming van de cijfers (1-5) d.d. 9 juli 2020: 

o Samenwerking afgelopen 4 maanden: 4.46 

o Vertegenwoordiging alle disciplines: 4.69 

o Verbinding RCT met achterban: 4.15 

o Verbinding RCT en ST ROAZ: 4.15 

o Uitvoering verschillende thema’s/onderwerpen: 3.92  

o Vergaderingen zelf: 3.92 

o Informatie en communicatievoorzieningen: 4.31 

o Ondersteuning zorgverlener door RCT: 4.08 

 

Continueren verruimingen/maatregelen in zomerperiode 

Hanneke geeft aan dat zij graag communicatie over de verruimingen en maatregelen in de 

zomerperiode wil continueren. Annelies stemt dit af met Hanneke. Er volgt nog een overzicht met 

de actuele stand van zaken betreft de verruimingen. 

 

Volgende vergadering 

Deze week vindt op op donderdag 16 juli weer een RCT overleg plaats om 13:00u via Teams. 

 

 


