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Jaaroverzicht DVP Rijnmond 2020 

Het DVP Rijnmond in het kort 

Het District Verloskundig Platform Rijnmond (hierna: het DVP) is een regionaal 
samenwerkingsverband van professionals uit alle disciplines van de geboortezorg. Het DVP is 
opgericht in 2014 op initiatief van een groep zorgprofessionals. Alle verloskundige 
samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit de regio zijn in het DVP vertegenwoordigd. Het doel is om 
optimaal en integraal samen te werken, zodat het DVP goed kan inspelen op regionale en landelijke 
ontwikkelingen. Het DVP komt tot regionale adviezen gericht aan de VSV’s, IGO en de CJG’s. Hierbij 
streeft het DVP naar harmonisatie met nadrukkelijk behoud van professionele autonomie. Het DVP 
komt ook tot adviezen gericht aan stakeholders waarmee de geboortezorg direct of indirect mee te 
maken heeft. ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond bij de uitvoering van haar taken en 
opdrachten. 
 

Bereikte resultaten: 

‐ Veel van de activiteiten van DVP Rijnmond zijn tijdens COVID-19 gecontinueerd in digitale 
sessies en vergaderingen; 

‐ In samenwerking met ROAZ ZWN en ZorgImpuls is het Regionaal Coördinatie Team 
geboortezorg COVID-19 opgericht; 

‐ Tijdens COVID-19 crisis is een nieuw capaciteitsdashboard gelanceerd voor inzicht in 
beschikbare verloskundige en neonatologie bedden in de regio; 

‐ Regionale subsidieaanvraag voor het integraal geboortezorgdossier is toegekend door VWS, 
waarbij DVP Rijnmond penvoerder is; 

‐ Subsidieaanvraag voor het opstellen van een regiobeeld is toegekend door ZonMw; 
‐ Het regiobeeld is opgesteld in samenwerking met een epidemioloog van het Erasmus MC en 

samenwerkingspartners ROAZ ZWN, BeterKeten en ZorgImpuls.  
‐ Het DVP is eerste aanspreekpunt voor de gemeente Rotterdam en specifiek het programma 

‘Stevige Start’; 
‐ Herijking meerjarenplan DVP Rijnmond met een digitale visiebijeenkomst met het bestuur; 
‐ Digitale vergadering van deelnemers DVP Rijnmond op 5 november 2020; 

Activiteitenoverzicht: 
 

Activiteit Gepland Gerealiseerd 

DVP Vergadering van deelnemers 1 x 1 x  

Themabijeenkomsten 2 x  1 x  

Nieuwsbrieven 2 x 2 x 

Overleg moederraad 8 x  2 x 

Overleg dagelijks bestuur 8 x 9 x 



 

2 
 

DVP in 2020: samenvatting 
Speerpunt Gerealiseerd 

Integraal 
geboortezorgdossier 

- Regionale subsidieaanvraag toegekend door VWS voor een regionaal 
integraal geboortezorgdossier (Babyconnect) 

- Projectorganisatie is ingericht (RijnmondNet: techniek, ZorgImpuls: 
regionaal projectleiderschap) 

- 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 twee keer bijeengekomen, dit is minder dan gepland 

o.a. vanwege COVID-19 
- De Moederraad heeft op 10 december een goedbezocht webinar 

georganiseerd met als onderwerp ‘Zwanger en bevallen tijdens COVID-
19’ 

- Leden van Moederraad hebben externe overleggen gevoerd, met o.a. 
IGO Zuid aan Zee en CJG Rijnmond. 

- Verbinding met achterban van Moederraad via o.a. berichten op 
Facebook-pagina en lancering van Instagram account. 

Integrale geboortezorg - Voorbereidingen om in 2021 te komen tot een regiovisie 

Volmeldingen en 
capaciteit 

- Regionaal Coördinatie Team geboortezorg COVID-19 is opgericht door 
inzet vanuit DVP Rijnmond. Dit heeft onder andere geleid tot de 
ontwikkeling van noodscenario’s in de regio en leveringen van PBM’s 
voor eerstelijnsverloskundigen in de regio.   

- Tijdens COVID-19 crisis is een nieuw capaciteitsdashboard gelanceerd 
voor inzicht in beschikbare verloskundige en neonatologie bedden in 
de regio Zuidwest-Nederland. 

- Subsidieaanvraag gedaan voor het opstellen van een regiobeeld bij 
ZonMw, waarbij DVP Rijnmond initieel de hoofdaanvrager was; dit 
penvoerderschap is vanwege BTW-voordelen voor de inzet van de 
epidemioloog uiteindelijk overgedragen aan het Erasmus MC. 

- Het regiobeeld (inclusief capaciteitsberekening) is opgesteld in 
samenwerking met een epidemioloog van het Erasmus MC en 
samenwerkingspartners ROAZ ZWN, BeterKeten en ZorgImpuls.  

Actieprogramma Stevige 
Start 
 
 
Meer inhoudelijke 
informatie? 
Stevige Start | 
Rotterdam.nl 

- Vanuit het DVP Rijnmond hebben we vooral ingezet op de verbinding 
met de regionale ontwikkelingen van Stevige Start (Rotterdam) en 
Kansrijke Start (15 regiogemeenten). Hiertoe houden we elkaar op de 
hoogte en zijn we aanspreekpunt voor de geboortezorg voor Stevige 
Start, zodat de gemeente ons kan benaderen voor het raadplegen van 
de achterban en de VSV’s.  

- Stevige Start en Kansrijke Start zijn elk bestuursoverleg geagendeerd.  
- Vanuit het DVP Rijnmond is er via de bestuurlijke coalitie een 

verbinding tussen Stevige Start en het DVP Rijnmond. Eén van de 
bestuursleden van het DVP Rijnmond is aandachtsfunctionaris hiervoor. 

- Vanuit het DVP Rijnmond is één van de bestuursleden 
aandachtsfunctionaris voor de verbinding met de ontwikkeling van 
Kansrijke Start in de 15 regiogemeenten. 

 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/
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Organisatie 
In 2020 zijn twee bestuursleden gewisseld. Marja Huizer en Laura Lesuis hebben afscheid genomen 

van het DVP. Peter Boudewijn en Femke Karels zijn toegetreden tot het dagelijks bestuur. In de loop 

van 2020 is de visie van het DVP herijkt en op basis van de input vanuit de deelnemers is een jaarplan 

en een concept meerjarenplan ontwikkeld. CJG Rijnmond is daarnaast sinds juli 2020 aangesloten 

als agendalid van het dagelijks bestuur met de intentie om in 2021 onderdeel te worden van het 

dagelijks bestuur. 

Financieel 
In 2020 is de hoofdlijn van de begroting gerealiseerd. De begrotingen van 2018 en 2019 zijn 

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

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

budget waren voldoende om de werkzaamheden in 2020 te bekostigen. In 2021 dienen de 

deelnemende organisaties financieel bij te dragen om de werkzaamheden van het DVP te kunnen 

continueren. De uitgaven zijn met name de financiering van 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 aan 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, 

 

Hiske Ernst (voorzitter) 

Krista Prinsen 

Femke Karels 

Mieke Oostveen 

Peter Boudewijn 

 


