
DEELNEMERS
BIJEENKOMST

2 7  M E I  2 0 2 1

1 9 . 0 0  U U R  – 2 0 . 3 0  U U R



PROGRAMMA

1. Opening en spelregels

2. Update DVP & Moederraad

3. Presentatie regiobeeld

4. Regiovisie: hoe nu verder?

5. Dialoog: verbinden en betrekken VSV’s, IGO en achterban 

6. Terugkoppeling break-out rooms

7. Procesvoorstel

8. Rondvraag & afsluiting

NB: Powerpoint en het verslag worden na deze bijeenkomst toegezonden aan de deelnemers 



DIGITALE SPELREGELS

• In het plenaire deel is er beperkt ruimte om mondeling vragen te stellen.

• Heeft u vragen? Gebruik de chatfunctie (rechts in het scherm). 

• Zet uw microfoon uit als u niet praat (tegen ruis en echo op de lijn).

• Vragen waar we niet aan toekomen worden later beantwoord.

• De deelnemersvergadering wordt opgenomen voor verslaglegging.



UPDATE DVP
PROJECTEN EN 
MOEDERRAAD



LPZ DASHBOARD



Programma Zorgcoördinatie 
Zuidwest-Nederland

Landelijk Platform Zorgcoördinatie Geboortezorg

• Huidige geboortezorg applicatie integreren in LPZ 
applicatie + bijbehorende werkafspraken

• Informeren en ondersteunen verloskundig 
zorgverleners en ziekenhuizen over nieuwe 
werkwijze 

• Automatische koppeling met daardoor real time 
informatie beddencapaciteit

• Medio april – medio augustus 2021



IGD RIJNMOND



IGD Rijnmond 2020-2022:

•Op weg naar:>>>>>>>>>>>>>>

•Digitale gestructureerde
gegevensuitwisseling in de 
geboortezorg

•ABC > Actueel, Beschikbaar, 
Compleet

•Inrichten regionale
projectorganisatie

•Samen ontwerpen regionale
architectuur

•Oplossing opknippen in kleine
delen

•Stapsgewijs plannen, begroten
en uitvoeren

•Updates en 
informatiebijeenkomsten



https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/

Update: 

1. Projectorganisatie ingericht; projectteam, werkgroepen – stuurgroep volgt zsm uitnodiging

2. Werkgroep proces en werkgroep techniek gevormd

3. Sessies per sector hebben plaatsgehad over proces; 

4. Deze zijn input voor regional ontwerp architectuur (werkgroep techniek)

5. De landelijke standaarden en overleggen met leveranciers zijn door de koploperregio’s (Rijnmond, NHN, Friesland 
en Gelderland) gevoed. En er ligt een generiek regionaal architectuurmodel nu voor. 

Gepland:
1. Meer informatiebijeenkomsten om deelnemers over verloop,  architectuur en ook over de toekomstige

mogelijkheden en werkwijze te leren. 
2. Op basis van de generieke architectuur kunnen de regionale leveranciertafels plaatsvinden en kan vanuit

werkgroepen richting scenario’s voor proeven of implementatie gewerkt worden.

Plus: VSV’s buiten Rijnmond kunnen ook subsidie aanvragen en aansluiten bij IGD Rijnmond. Die gelegenheid
werken we wel uit, echter zonder te willen vertragen op huidige planning voor IGD Rijnmond. 

https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/


ACTIVITEITEN MOEDERRAAD 
RIJNMOND Q2&Q3 - 2021



Missie en

visie





Bestuur uitbreiden

• Werven bestuursleden (vacature uitgezet, 1e reacties binnen)

- Plannen kennismakingsgesprekken

Naamswijziging/naamsbekendheid

• Poll uitdoen, wedstrijd uitschrijven beste inzending nieuwe naam

• Flyer/’geboortekaartje’ ontwikkelen

• Achterban uitbreiden c.q. aan ons binden via social media en fysieke (ouder)groepen benaderen

• Actief beheren Instagram account

Lopende trajecten

• Actief deelnemen/aan tafel in lopende trajecten zoals Kansrijke Start en Babyconnect

• I.s.m. CJG en Moeders van Rotterdam aan de slag met thema “kwetsbare zwangeren” 

Verkenning met de vertegenwoordigers van de IGO’s/VSV/s 

Hoe geven we cliëntparticipatie vorm? Wat vanuit IGO/VSV en wat vanuit Moederraad?

Wat is een goed thema voor het door de Moederraad jaarlijks georganiseerd webinar in Q4?

Planning Q2 en Q3



PRESENTATIE
REGIOBEELD



Regiobeeld geboortezorg Rijnmond

Juni 2020

Subsidietoekenning 
ZonMw regiobeeld 

capaciteit

Sept-dec 2020

Dataverzameling en 
afbakening

Jan-mrt 2021

Afronding en oplevering 
regiobeeld

Mei 2021

Bespreking regiobeeld 
deelnemersvergadering

Q2/Q3/Q4 2021

Hoe verder?



Geografisch overzicht

Noord

Zuid

Ziekenhuis 

binnen de regio

Ziekenhuis 

buiten de regio

Ruwaard van 

Putten



Bevindingen bevallingen tussen 2012-2018

• Tussen 2012-2018 96.321 geboortes in DVP-regio

• Gemiddeld ca. 13.650 geboortes per jaar in de regio

• De meeste zwangeren worden tijdens de zwangerschap begeleid in de eerste lijn (88,7%)

• Bij het einde van de baring iets minder dan een kwart van zwangeren nog begeleid door 

de eerste lijn (23,3%)

• Laatste drie jaren verhouding tussen bevallingen eerste lijn/tweede lijn = 25%/75%



Verhouding bevallingen DVP-

ziekenhuislocaties 2012-2018

Ikazia

19%

Franciscus GH

19%

Erasmus MC

15%

Maasstad

14%

Franciscus VL

13%

IJsselland

12%

Van Weel-Bethesda

6% 2%



Bevindingen prognose verwachte geboortecijfers 

2025

• Gebaseerd op ratio geboortes/vrouw 

20-44 jaar

• Gemiddelde stijging van 1000 

geboortes

• Stijging is evenredig verdeeld over 

Rijnmond-Noord en Rijnmond-Zuid



Bevindingen capaciteit (2019)

• Verloskamers: 48 beschikbaar voor bevallingen (totale capaciteit is 73), 

• Rijnmond Noord: 27 

• Rijnmond Zuid: 21

• Formatie verloskunde: ongeveer 344 Fte (onder formatie en ziekte verzuim)

• Rijnmond Noord: 246 Fte

• Rijnmond Zuid: 98 Fte

• Neonatologie bedden: 132, waarvan 27 NICU, 30 post IC/HC, 55 MC, 20 LC

• Rijnmond Noord: 82 bedden 

• Rijnmond Zuid: 50 bedden

• Formatie neonatologie: ongeveer 238 Fte (onder formatie en ziekteverzuim)

• Rijnmond Noord: 182 Fte

• Rijnmond Zuid: 56 Fte



Bevindingen benodigde toekomstige capaciteit in 

2025
• Op basis van een gemiddeld scenario van 15.770 verwachte geboortes in 2025

• 14.500 ziekenhuis bevallingen

• Verloskamers: 54 nodig in 2025

• Norm 1 verloskamer per 300 bevallingen geeft 48 verloskamers

• Nu 48 in gebruik

• Formatie verloskunde: minstens 403 FTE nodig in 2025

• Nu 344 FTE

• NICU knelpunt



Belangrijke overwegingen

• Registratie van volmeldingen of weigeringen wordt beperkt (eenduidig) uitgevoerd, een 

overweging om in de regio gezamenlijk dit vorm te geven;

• NICU capaciteit lijkt een bottleneck te zijn in de regio;

• Nota praktijknormen klinische verloskunde komen niet overeen met de werkelijkheid (norm: 1 

vk/300 bevalingen, Rijnmond: 1 vk/260 bevallingen), een overweging om gezamenlijk tot een 

regionorm te komen; 

• Moederraad nauw betrekken bij het vervolg, omdat zij goed kunnen meedenken over individuele 

voorkeuren van zwangeren.



REGIOPLAN: 
HOE NU 

VERDER?



HOE NU VERDER?

• Hoe belangrijk vinden we het dat we het regioplan gezamenlijk oppakken?

• Op welke manier pakken we het regioplan gezamenlijk op? Waaraan wil jij bijdragen? 













VERBINDEN EN 
BETREKKEN 

VSV’S, IGO EN 
ACHTERBAN



MAAR HOE?
Het goed betrekken en verbinden van de VSV’s, IGO en achterban is een belangrijk 

onderdeel van de meerjarenvisie van het DVP Rijnmond, door bijvoorbeeld: 

• De informatievoorziening te intensiveren; 

• Cyclus VSV’s/IGO laten aansluiten op cyclus DVP Rijnmond;

• Vertegenwoordiging/aanhaking alle VSV’s/IGO in de vorming van werkgroepen;

• Standaard agendering van DVP informatie en ontwikkelingen op VSV/IGO-

vergaderingen;

• Aanspreekpunten VSV’s/IGO → DB DVP; 

• Heroverwegen samenstelling van het bestuur.



SAMEN IN GESPREK 
OVER… 

Functionele aanhaking

• Hoe kunnen de VSV’s/IGO en het DVP elkaar versterken?

• Wat haal je en wat breng je als VSV of IGO bij het DVP? 

Informatievoorziening

• Hoe ervaar je de informatievoorziening door het DVP?

• Op welke manier zou het DVP het VSV of IGO het beste van 
informatie kunnen voorzien en met welke frequentie?



BREAK-OUT ROOMS

• In groepjes van 5 a 6 personen in gesprek over het 
verbinden en betrekken van de VSV’s, IGO en achterban

• Aan de hand van concrete vragen

• Elk groepje is een mix van geboortezorgprofessionals

• 25 minuten totaal

• Jullie worden automatisch teruggehaald   

Tip:

Overleg direct bij aanvang wie van het groepje de plenaire 
terugkoppeling doet!



SAMEN IN GESPREK 
OVER… 

Functionele aanhaking

• Hoe kunnen de VSV’s/IGO en het DVP elkaar versterken?

• Wat haal je en wat breng je als VSV of IGO bij het DVP? 

Informatievoorziening

• Hoe ervaar je de informatievoorziening door het DVP?

• Op welke manier zou het DVP het VSV of IGO het beste van 
informatie kunnen voorzien en met welke frequentie?



TERUGKOPPELING PER GROEP

• Groep 1

• Groep 2

• Groep 3

• Groep 4

• Groep 5

• Groep 6

• Groep 7

Functionele aanhaking

• Hoe kunnen de VSV’s/IGO en het DVP elkaar versterken?

• Wat haal je en wat breng je als VSV of IGO bij het DVP? 

Informatievoorziening

• Hoe ervaar je de informatievoorziening door het DVP?

• Op welke manier zou het DVP het VSV of IGO het beste van 
informatie kunnen voorzien en met welke frequentie?



GROEP 1

• Vooral de eerstelijns verloskundigen sluiten aan bij veel verschillende VSV’s, maar 

overal is het net anders georganiseerd. CJG sluit niet structureel aan bij VSV’s. Dus 

het DVP is daarin een verbindende factor: om informatie en grote onderwerpen samen 

te laten komen;

• Voor de informatievoorziening zou het interessant zijn om te weten welke belangrijke 

onderwerpen bij de VSV’s en het CJG lopen. En daar kan het DVP een trekkende rol in 

nemen en de achterban ook in meenemen;

• De informatievoorziening via de nieuwsbrief en website is duidelijk en genoeg. 

Wellicht kan er vanuit VSV’s en het CJG een terugkoppeling worden georganiseerd 

om bekend te maken waar zij op dat moment mee bezig zijn.



GROEP 2

• Formaliseren van de samenwerking tussen VSV’s en het DVP. Want het is onduidelijk 

wat het mandaat van het DVP is: is het een bevoegdheid? Een advies orgaan? Wat 

heeft het DVP? Eventueel op te lossen door vertegenwoordigers vanuit de partijen te 

laten deelnemen aan het bestuur;

• Informatievoorziening kan qua frequentie omhoog. Door bijvoorbeeld aan te haken op 

de agenda van het VSV of de nieuwsbrief vaker te versturen.



GROEP 3

• Het VSV geeft aan dat het DVP de regionale zaken oppakt (wat je komt halen) en 

vanuit de VSV’s sluiten professionals in werkgroepen aan en zij zijn door hun 

werkervaring van grote waarde (wat je komt brengen);

• In veel VSV’s wordt het wiel, op documentniveau, vaak opnieuw uitgevonden. Hier 

kan (de website van) het DVP een rol in spelen om dit te voorkomen; 

• De informatievoorziening wordt als goed ervaren: goed op onderwerp niveau, goede 

site en bijeenkomsten worden als positief ervaren; 

• Input die gevraagd wordt op bepaalde punten (zoals het regiobeeld) mag concreter. 

Stel een gerichte vraag aan de juiste persoon. 



GROEP 4

• De VSV besturen kunnen vertegenwoordigers aanwijzen die in nauw contact staan 

met het DVP;

• Plenaire vergaderingen vaker (maandelijks) organiseren;

• Ook informatie vanuit het VSV naar het DVP en dit meenemen in de plenaire 

vergaderingen;

• Want: gesproken tekst makkelijker dan een nieuwsbrief.



GROEP 5

• Er moet een koppeling komen tussen de VSV besturen, de IGO en het DVP. Daarmee 

kan je de samenwerking formaliseren. Dat kan via een andere samenstelling van het 

DVP bestuur of elk bestuurslid van het DVP ‘adopteert’ een VSV of IGO;

• Het DVP moet dan ook een vast agendapunt worden op de agenda’s van de VSV’s;

• Informatievoorziening wederkerig, dus vanuit het VSV naar het DVP en andersom; 

• Informatie moet to-the-point, niet te veel lappen tekst;

• Ook een idee als de JGZ aansluit bij de VSV’s. 



GROEP 6

• Er is een lange adem nodig voor veranderingen;

• Het stukje integraal is belangrijk. Mooi als het DVP een regionale informatiebron kan 

zijn voor zwangeren en hun partners, ouders, met een website of zelfs een app. 

Integraal en voor de hele regio geldig;

• De website van het DVP wordt veel geraadpleegd;

• Nieuwsbrief wordt diagonaal gelezen;

• Een afvaardiging van de VSV’s geven (verplicht en actief) 4x per jaar een update, om 

op de hoogte te blijven van elkaar.



GROEP 7

• Informatievoorziening wordt als prettig ervaren (communicatie en bijeenkomsten);

• Vooral de meerwaarde van online bijeenkomsten, omdat het gemakkelijker is om even 

aan te sluiten. 



SAMENVATTING

Functionele aanhaking

• DVP Rijnmond is de verbindende factor tussen de partijen;

• Samenwerking VSV’s/IGO en DVP Rijnmond formaliseren door bijvoorbeeld; 
bestuursvertegenwoordiging aan te passen of koppeling van vertegenwoordiging VSV’s/IGO 
met vertegenwoordiger van DB DVP Rijnmond.

Informatievoorziening

• Informatievoorziening mag frequenter, maar wel to the point;

• Wederkerige, actieve informatievoorziening, dus: VSV’s/IGO → DVP Rijnmond;

• Concrete vragen stellen aan gerichte personen.



HOE NU VERDER?
• Wat doet het DB met de opgehaalde input?

• Alle punten worden geagendeerd op het eerstvolgende DB 

DVP overleg (28 mei 2021)

• Wat staat op de agenda van het DB de komende periode?

• Verspreiding en vervolg regiobeeld

• Nieuwsbrief Kwartaal 2

Is er nog een onderwerp waarvan je vindt dat het geagendeerd moet 

worden? Stuur dan een mailtje naar info@dvprijnmond.nl

mailto:info@dvprijnmond.nl


EVALUATIE
De digitale deelnemersbijeenkomst is 

gemiddeld geëvalueerd met een 8,0!



AFSLUITING

Bedankt voor jullie energie en aandacht!


