
DEELNEMERS
BIJEENKOMST

5  N O V E M B E R  2 0 2 0

1 9 . 0 0  U U R  – 2 0 . 3 0  U U R



PROGRAMMA

1. Opening en spelregels

2. Voorstellen dagelijks bestuur, Moederraad en betrokken adviseurs ZorgImpuls

3. DVP Rijnmond in 2020 in vogelvlucht

4. Dialoog over koers DVP Rijnmond in break-outrooms

5. Korte break

6. Korte terugkoppeling

7. Hoe verder?

8. Rondvraag & afsluiting

NB: Powerpoint en 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.



EVEN VOORSTELLEN…
Dagelijks Bestuur DVP Rijnmond Moederraad Adviseurs ZorgImpuls 

Hiske Ernst Femke Karels

Peter Boudewijn Mieke Oostveen

Krista Prinsen

Wendy Loorbach Daphne Metaal

Judith van Vugt Femke Vrolijk

Annelies de Vries Rinske Thoëne

Wouter Meijer Maud van den Berg



TERUGBLIK: DVP RIJNMOND IN 2020

• Regionale samenwerking acute geboortezorg COVID-19 (RCT) 

• Regiobeeld capaciteit geboortezorg en ontwikkelingen regiovisie

• Gegevensuitwisseling/Integraal Geboortezorg Dossier (IGD)

• Preventie & verbinding medisch-sociaal domein

• Cliëntparticipatie – moederraad DVP Rijnmond



REGIONALE SAMENWERKING ACUTE 
GEBOORTEZORG COVID-19 (RCT)



REGIOBEELD CAPACITEIT GEBOORTEZORG, 
ONTWIKKELINGEN REGIOVISIE
Aanleiding

- Eerste lijn heeft regelmatig moeite met vinden van beschikbare plek voor hun cliënten

- Personele capaciteit staat onder druk > uitwijken naar ander ziekenhuis dan vooraf was 
afgesproken.

- Capaciteitsdashboard ontwikkeld én doorontwikkeld tijdens COVID

Samenwerkende partijen: 

- Alle VSV’s (verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuisorganisaties, neonatologen, kraamzorg)

- Moederraad, ROAZ ZWN, BeterKeten, ZorgImpuls, Zilveren Kruis en Erasmus MC

Doel & hoe?

Op regioniveau een goed beeld krijgen van de capaciteit in de geboortezorg

- Inzicht trends in afgelopen jaren (2012-2018) o.b.v. Perined data door epidemioloog Erasmus MC

- Inzicht in huidige bevalcapaciteit ziekenhuizen en geboortecentra in Rijnmond

- Prognose voor verwachte toekomstige capaciteit

- Kwantitatieve basis leggen voor een regiovisie voor geboortezorg Rijnmond (2021)

Voortgang en proces

Fase 1. In kaart brengen van gegevens en eerste beeld (okt 2020)

Fase 2. Uitvoeren data-analyse (nov 2020)

Fase 3. Samenstellen rapportage regiobeeld (dec 2020)

Bespreken in expertisegroep acute geboortezorg en moederraad

Fase 4: Start visievorming geboortezorg regio (Q1 2021)

“Alle vrouwen in regio Rijnmond kunnen bevallen 
op de juiste plek die zij wensen én die in overleg 
met hun zorgverlener(s) het meest geschikt is”



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/

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


PREVENTIE & VERBINDING 
MEDISCH-SOCIAAL DOMEIN

• Stevige Start gemeente Rotterdam

• Bestaat uit bestuurlijke en professionele coalitie (vertegenwoordiging van alle VSV’s, 
gemeente Rotterdam) 

• Op de agenda van de bestuurlijke en professionele coalitie staan:

• Prenataal huisbezoek

• Centering pregnancy

• Risicosignaleringsinstrument om kwetsbare zwangeren beter op te sporen 

• Gaat vooral om goede overdracht van risico’s 

• Wat betekent het DVP Rijnmond binnen Stevige Start? 



Moederraad
DVP Rijnmond
Onze missie en visie
“Als regionaal adviesorgaan leveren van een bijdrage aan de zorgervaringen vanuit het perspectief  van (aanstaande) 
vaders en moeders”

Hoe doen we dat?
✓ Stem van (aanstaande) ouders onder het voetlicht brengen bij zorgprofessionals
✓ Gevraagd en ongevraagd advies en suggesties geven voor verbetering van de geboortezorg(ervaring) van ouders
✓ In kaart brengen van onze achterban 
✓ Vergroten van ons bereik

Gesteund en gehoord voelen

Communicatie

Samen beslissen

Op de hoogte van actualiteiten

Save the date 10 december 
20:00-21:10 uur

Webinar ‘Zwanger tijdens 
coronacrisis: professionele en 

persoonlijke ervaringen’
Uitnodiging volgt!



RUIMTE VOOR VRAGEN OVER
TERUGBLIK: DVP RIJNMOND IN 2020

1. Regionale samenwerking acute geboortezorg COVID-19 (RCT) 

2. Regiobeeld capaciteit geboortezorg en regiovisie

3. Gegevensuitwisseling/IGD

4. Preventie & verbinding medisch-sociaal domein

5. Cliëntparticipatie – Moederraad



DIALOOG OVER 
KOERS
• Aanleiding en actuele ontwikkelingen

• Terugblik strategiesessie Dagelijks bestuur 
DVP Rijnmond in oktober 2020

• Praatplaat met korte samenvatting van 
strategiesessie 

• Behoefte om met jullie over deze vragen en 
de koers van DVP Rijnmond in gesprek te 
gaan

• Mede in relatie tot het financiële kader van 
DVP Rijnmond    >

Financieel kader DVP Rijnmond

In 2016 is in totaal €51.750 opgehaald bij de 

verschillende achterbannen: waarbij de hoogte 

afhankelijk is geweest van aantal partussen

VSV’s/ziekenhuizen (totaal 35750 euro)  een 

vaste bijdrage van 5000 euro voor 

verloskundige kring, 5000 euro kraamzorg, 

5000 euro gyn maatschappen en 1000 

coöperatie Voorne-Putten . 

Dit budget is door DVP Rijnmond benut in 

periode 2016 t/m 2020 







SAMEN IN GESPREK 
OVER… 

1. Wat is volgens jou de meerwaarde van DVP Rijnmond?  

2. Wat merk je nu van de activiteiten van DVP Rijnmond? 

3. In welke behoeftes kan DVP Rijnmond jou voorzien?  

4. Wat kan DVP Rijnmond in 2021 anders of nog meer doen?  

5. Hoe zorgen we ervoor dat de brede achterban van DVP 
betrokken en goed vertegenwoordigd wordt? 

6. Hoe financieren we DVP Rijnmond in 2021? Ben je bereid 
voor DVP Rijnmond te betalen en wat wil je daarvoor 
terugkrijgen? 



BREAK-OUT ROOMS

• In groepjes van 10 personen in gesprek over de koers van 

DVP Rijnmond aan de hand van twee vragen

• Vragen 1 t/m 5 + 6

• Elk groepje heeft een procesbegeleider en een secretaris 

• De procesbegeleider zorgt dat er voor de twee vragen 

voldoende tijd is

• Elk groepje is een mix van geboortezorgprofessionals

• 15 minuten totaal

• Jullie worden automatisch terug gehaald   



KORTE BREAK 
(10 MINUTEN)



TERUGKOPPELING PER GROEP

• Groep 1: Annelies 

• Groep 2: Mieke 

• Groep 3: Krista 

• Groep 4: Rinske

• Groep 5: Hiske

1. Wat is volgens jou de meerwaarde van DVP Rijnmond?  

2. Wat merk je nu van de activiteiten van DVP Rijnmond? 

3. In welke behoeftes kan DVP Rijnmond jou voorzien?  

4. Wat kan DVP Rijnmond in 2021 anders of nog meer doen?  

5. Hoe zorgen we ervoor dat de brede achterban van DVP 
betrokken en goed vertegenwoordigd wordt? 

6. (iedere groep) Hoe financieren we DVP Rijnmond in 2021? 
Ben je bereid voor DVP Rijnmond te betalen en wat wil je 
daarvoor terugkrijgen? 



UITKOMSTEN GROEP 1:
WAT IS VOLGENS JOU DE 
MEERWAARDE VAN DVP RIJNMOND?  
• DVP als overkoepelend orgaan van VSV’s en verbinding tussen VSV’s, en ook:

o Verbinding vanuit de regio met landelijke en bovenregionale partijen

o Verbinding met aan geboortezorg aanverwante partijen

• Aanpak op beleid en zorginhoud → Gezamenlijke regionaal afspraken en uniformiteit op website

• Aanpak van grote (regionale) thema;s die zo groot zijn dat je die niet als eenling VSV kan 

aanpakken, zoals capaciteitsdashboard en integraal geboortezorgdossier

• Verschil kunnen maken in de grote thema's door daadkrachtig en slagvaardig zijn

• Aanspreekpunt voor de regio

• Samen meer bereiken



UITKOMSTEN GROEP 2:
WAT MERK JE NU VAN DE 
ACTIVITEITEN VAN DVP RIJNMOND? 
• Waardering voor overkoepelende blik DVP Rijnmond

• Waardering voor regionale protocollen en eenduidig beleid uitstralen en delen

• Waardering en belangstelling voor integraal geboortezorgdossier

• Waardering voor Regional Coördinatie Team (RCT) geboortezorg COVID-19

• Heldere overkoepelende informatieverstrekking

NB: Overlap DVP met Regionaal Consortium wordt ervaren, hoe is de samenwerking hierin?



UITKOMSTEN GROEP 3:
IN WELKE BEHOEFTES KAN DVP 
RIJNMOND JOU VOORZIEN?  
• Verbindende factor met elkaar, vooral contact met en in het sociale domein

• Samenwerking met partijen nog meer aangaan, op het gebied van kwetsbare zwangeren

• Verkenning/verbreding pilot huisbezoeken kraamzorg en terugkoppeling 

verloskundigen Rotterdam Zuid

• Ondersteuning en uniforme aanpak Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

• Verbinding tussen kraamzorg en ziekenhuis, ook in het stuk ervoor als vrouwen

zwanger zijn

• Projecten vanuit VSV’s verbreden op regionaal niveau



UITKOMSTEN GROEP 4:
WAT KAN DVP RIJNMOND IN 2021 
ANDERS OF NOG MEER DOEN?  

• Meer zichtbaar zijn

• Aanwakkeren van zorgpadenoverleg

• Capaciteitsproblematiek en volmeldingen een belangrijk speerpunt, trage verbetering

• Meer informatievoorziening (bv. nieuwsbrieven) richting de achterban



UITKOMSTEN GROEP 5:
HOE ZORGEN WE DAT DE BREDE 
ACHTERBAN BETROKKEN EN GOED 
VERTEGENWOORDIGD WORDT? 
• Kraamzorg is goed aangehaakt bij wat er in het DVP gebeurt 

• Delen van informatie met andere netwerkpartners

• Contacten benutten: gevoel van gezamenlijkheid benutten en vergroten!

• DVP Rijnmond is niet een vast agendapunt bij de VSV’s, dat zou een goed idee zijn.

• NB: Moet de werkvloer alles weten? 

• Huisartsen betrekken. Ze zitten niet aan tafel maar hebben (ook in het sociale domein) 

een enorm belangrijke rol. 

• Advies: benut de organisatiegraad van de huisartsen meer want die groeit.



UITKOMSTEN GROEP 6 (IEDEREEN):
HOE FINANCIEREN WE DVP 
RIJNMOND IN 2021? 
Ben je bereid voor DVP Rijnmond te betalen en wat wil je daarvoor terugkrijgen?

• Pitch houden wat is bereikt afgelopen jaren bij VSV’s

• Financiering moeten we met elkaar op kunnen brengen want belang van DVP is groot

• Inzicht in plannen, activiteiten en kosten

• Betalen onder voorwaarde data achterban inzicht heeft wat er gebeurt

• Duidelijke verdeelsleutel

• Vast contributiebedrag, ‘fee’ of lidmaatschap door VSV’s, partners zoals vermeld op eerdere dia, nadeel van 
jaarlijks lidmaatschap is administratie

• Net als vijf jaar geleden een ronde doen bij partners zoals vermeld op eerdere dia

• ‘Centrale’ financiering, bijvoorbeeld via SRZ

• Zoeken naar andere financiers (bv. gemeente, zorgverzekeraar) → NB: Zilveren Kruis draagt al 50% van de 
kosten van DVP Rijnmond bij, via de ROS-beleidsregel om inzet ZorgImpuls deels te bekostigen.



HOE NU VERDER?
• Opbrengsten van de gesprekken nemen we mee naar het DB 

overleg op 6/11/20 (morgen)

• Op basis daarvan concept Jaarplan 2021 opstellen

• Terugkoppeling naar jullie eind december 2020 

• Bespreken concept Jaarplan in eigen VSV in januari 2021

• DB overleg 29 januari 2021 vaststellen Jaarplan DVP Rijnmond 



RONDVRAAG
Steek (digitaal) je hand op als je een vraag 
hebt:

• Klik rechts bovenaan op het icoon “Participants”

• Er verschijnt een lijst met deelnemers. Onderaan staan 
er bepaalde knoppen waarmee je feedback kan geven. 
De eerste knop daarvan is “raise hand” of “hand 
opsteken”

• Klik op “hand opsteken”. De spreker krijgt hier een 
melding van. Op het scherm verschijnt naast jou naam 
nu een handje.

• Je hand blijft in Zoom “opgestoken”, totdat je opnieuw 
op de knop “raise hand” klikt. Wanneer je dit doet, zal 
de hand naast je naam verdwijnen.



EVALUATIE
Wat vond je van deze bijeenkomst? 



AFSLUITING

Bedankt voor jullie energie en aandacht!

De ZOOM-meeting blijft nog even openstaan voor mensen die willen napraten


