Jaarplan DVP Rijnmond 2020
Ontstaan van DVP Rijnmond
Het District Verloskundig Platform Rijnmond (DVP Rijnmond) is een regionaal
samenwerkingsverband van professionals uit alle disciplines van de geboortezorg. Het DVP
Rijnmond is ontstaan in 2014 op initiatief van een groep zorgprofessionals. Alle verloskundige
samenwerkingsverbanden (VSV) uit de regio zijn vertegenwoordigd. Het doel was en is om meer
samen te werken, om beter in te spelen op regionale en landelijke ontwikkelingen.
Krachten bundelen door samen te werken
DVP Rijnmond adviseert, informeert en faciliteert partijen in de regio over de meest optimale
organisatie en inhoud van de geboortezorg. Het DVP bundelt de krachten van eerstelijns- en klinisch
verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, ziekenhuizen, gemeenten en
CJG’s. Daarnaast heeft DVP Rijnmond de Moederraad Rijnmond opgericht om (aanstaande)
moeders een duidelijke stem te geven in de geboortezorg. Ons doel is te komen tot adviezen en
standpunten op regionaal niveau, waarbij wij streven naar eenduidigheid en harmonisatie met
nadrukkelijk behoud van professionele autonomie. Op deze wijze bundelen wij de krachten in de
regio en fungeert het DVP Rijnmond als hét aanspreekpunt voor ontwikkelingen in de geboortezorg
in de regio. In het kort: ‘DVP Rijnmond, regionale regie op geboortezorg’.
Communicatie en informatievoorziening
Het DVP communiceert via de website en via een nieuwsbrief die twee keer per jaar wordt verspreid.
Verder organiseert het DVP in 2020 minimaal één deelnemersbijeenkomst en één
themabijeenkomst (op basis van een actueel thema), met als doel de onderlinge kennisuitwisseling
tussen de deelnemers van het DVP. Om de verbinding met de ziekenhuizen te borgen heeft het DVP
jaarlijks afstemming met de raden van bestuur via de stichting Samenwerkende Rijnmond
Ziekenhuizen (SRZ). Om de verbinding met gemeente Rotterdam te borgen heeft het DVP
Rijnmond afstemming met het programma Stevige Start en maakt het DVP onderdeel uit van de
bestuurlijke coalitie.
Speerpunten
Voor 2020 zijn na raadpleging van deelnemers de volgende speerpunten benoemd:
1. Ontwikkelen van een integraal geboortezorgdossier
2. Regionale samenwerking capaciteit en acute geboortezorg
3. Ontwikkelingen integrale geboortezorg en werken aan regiovisie
4. Uitkomstgerichte geboortezorg
5. Clientparticipatie
6. Verbinding met programma Stevige Start
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1. Ontwikkelen van een integraal geboortezorgdossier
Gegevensuitwisseling is een belangrijk thema binnen de integrale geboortezorg. Eind september
2019 is door DVP Rijnmond als penvoerder namens de regio Rijnmond een subsidieaanvraag
ingediend bij VWS. Deze subsidie wordt met name benut voor het inrichten van een regionale
programmaorganisatie die nodig is om te komen tot gegevensuitwisseling tussen
geboortezorgverleners en tussen geboortezorgverleners en de zwangere. Nagenoeg alle leden van
de VSV’s/IGO in de regio nemen deel. De definitieve besluitvorming rondom dit thema ligt
vanzelfsprekend bij de verschillende samenwerkingsverbanden en partners in de regio. In januari
2020 wordt de toekenning van de subsidieaanvraag verwacht. Begin 2020 wordt in een proeftuin
met verloskundigenpraktijken getest of een dataset vanuit verschillende verloskundigenpraktijken
digitaal kan worden uitgewisseld met ziekenhuizen. Na toekenning van de subsidie gaat de
voorgestelde programmastructuur en uitwerking van start.
2. Regionale samenwerking capaciteit en acute geboortezorg
In 2019 is door de regionale expertisegroep acute geboortezorg een online applicatie ontwikkeld
voor 24/7 inzicht in beschikbaarheid verloskamers regio Rijnmond. Ook zijn de acute en subacute
verwijsafspraken in het kader van de pilot herzien. De pilot wordt in 2020 geëvalueerd. In 2020
wordt verder in samenwerking met het ROAZ gestart met de capaciteitsberekening van bedden en
personeel in de regio Rijnmond. Capaciteit en acute geboortezorg blijven actueel en om deze acties
uit te voeren en op regionaal niveau tot verdere samenwerkingsafspraken te komen, blijft ook in
2020 de regionale expertisegroep onder regie van het DVP bestuur en het ROAZ aan de slag.
3. Integrale geboortezorg en werken aan regiovisie
In de afgelopen periode is gebleken dat de ontwikkeling van integrale geboortezorg in een
grootstedelijk gebied als Rijnmond specifieke uitdagingen met zich mee brengt. Een gebied dat zich
kenmerkt door een groot aantal kwetsbare zwangeren, druk op de beschikbare capaciteit,
personeelstekorten, VSV’s die zich ontwikkelen richting meer integrale geboortezorg. Kortom: dit
vraagt om regionale regie in een dynamisch en complex veld. Randvoorwaardelijk daarvoor is het
ontwikkelen van een grootstedelijke visie en ambitie op het organiseren van toekomstbestendige
geboortezorg in regio Rijnmond. Het DVP Rijnmond wil daarom met alle betrokken VSV’s in gesprek
om de ontwikkelingen te bespreken en mogelijke toekomstscenario’s te schetsen. Dit biedt de basis
voor een regiovisie, die concrete richting geeft aan de ambitie van de regio en aanknopingspunten
biedt voor de gezamenlijke aanpak.
In 2020 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
‒ Vervolg vooronderzoek. In gesprek met de VSV’s in de regio
‒ Presentatie opbrengst en inzichten tijdens Ronde Tafel Bijeenkomst
‒ Bespreking DVP Rijnmond en stakeholders
‒ Terugkoppeling Ronde Tafel stakeholders en afspraken naar de VSV’s.
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4. Uitkomstgerichte geboortezorg
Steeds vaker werken zorgorganisaties aan het verbeteren van kwaliteit de zorg. In de zorg worden
uitkomsten in toenemende mate gezien als indicatoren die de kwaliteit van de geleverde zorg
weerspiegelen. Inzicht in cliëntuitkomsten op VSV-niveau is van belang om gerichte verbeteracties
in te kunnen zetten. Het DVP Rijnmond wil graag deze beweging ondersteunen en kracht bij zetten.
In 2020 organiseren we een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Uitkomstgerichte geboortezorg’
die aansluit bij de actuele vragen vanuit de VSV’s/IGO, met als doel om te informeren en te
concretiseren hoe in de praktijk hiermee kan worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering.
5. Clientparticipatie
In 2020 continueert DVP Rijnmond de ondersteuning en activiteiten van de moederraad. In 2020 ligt
de focus op het verbeteren van de zichtbaarheid van de moederraad, de verbinding met de VSV’s en
het vinden van een evenwichtige belasting en bezetting van de moederraad. Het bestuur van de
Moederraad komt minimaal 6 keer per jaar bijeen en communiceert met haar achterban via een
besloten groep op Facebook. De meningen en adviezen die hier worden gegeven, worden
gebundeld en teruggekoppeld aan het dagelijks bestuur van het DVP Rijnmond. DVP Rijnmond
brengt haar achterban via de website op de hoogte van de adviezen van de Moederraad en laat de
Moederraad weten wat de organisaties hebben gedaan met haar adviezen.
6. Verbinding met programma Stevige Start
In 2016 ontwierp gemeente Rotterdam het programma Stevige Start, zodat meer kinderen gezond
ter wereld komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Stevige Start geeft het gemeentelijk beleid
vorm rondom zwangerschap, geboorte en het opgroeien van de allerjongsten. Het programma
Stevige Start is één van de programma’s uit Rotterdam Groeit; beleidskader Jeugd.
In 2019 is uitvoering gegeven aan het landelijke programma Kansrijke Start. Hiervoor is in de stad
een bestuurlijke en een professionele coalitie gevormd met alle relevante partijen uit de
geboortezorg en het sociaal domein. De professionale coalitie Stevige Start bestaat uit een
vertegenwoordiging van professionals uit de geboortezorg en het sociaal domein. Zij benoemen
thema’s die zijn vertaald in de werkagenda van Stevige Start en werken deze samen met collega’s
uit tot praktische oplossingen. Een ander onderdeel van de coalitie is een groep bestuurders en
vertegenwoordigers. Zij kijken wat er nodig is om bedachte aanpassingen te implementeren. Ook
leggen zij de link naar het landelijke programma Kansrijke Start en andere landelijke partijen.
Stevige Start ondersteunt initiatieven die het medische en sociale domein aan elkaar verbindt. Het
DVP Rijnmond is in 2020 onderdeel van de bestuurlijke coalitie, gesprekspartner en zorgt voor een
goede verbinding met de VSV’s.
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Jaarplanning
De onderstaande jaarplanning is indicatief, omdat het DVP bestuur de flexibiliteit wil behouden om
urgente thema’s te kunnen oppakken. Om deze reden kan de planning gedurende het jaar worden
aangepast. Op de website van DVP Rijnmond wordt de jaarplanning actueel gehouden. Het DVP
bestuur organiseert de themabijeenkomst graag met betrokkenen uit de regio. Juist op de inhoud
wil het DVP Rijnmond de verbinding blijven vinden. Op die manier houdt het bestuur de aansluiting
bij haar deelnemers.
Kwartaal
Q1
Q1
Q2
Q3
Q3
Q4

Wat
Nieuwsbrief aan de deelnemers
Bericht namens het bestuur inzake subsidieaanvraag
Themabijeenkomst uitkomstgerichte geboortezorg
Rondetafelbijeenkomst regiovisie
Nieuwsbrief aan de deelnemers
Vergadering van Deelnemers

Begroting 2020
Voor 2020 zijn voldoende reserves beschikbaar dankzij het positieve resultaat in voorgaande jaren.
De uitgaven zijn onder andere aan 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 het online
en actueel houden van de website. Aan de leden van de werkgroepen en het dagelijks bestuur wordt
geen vacatiegeld uitgekeerd. Indien nieuwe of reeds geplande activiteiten kosten met zich
meebrengen, dient hiervoor aparte financiering gezocht te worden. Zo wordt verdere financiering
bijvoorbeeld meegenomen in de subsidieaanvraag in het kader van het regionaal
geboortezorgdossier.
Het bestuur van het DVP Rijnmond gaat voor een verwachtingsvol en vruchtbaar 2020!
Marja Huizer
Krista Prinsen
Mieke Oostveen
Laura Lesuis
Hiske Ernst
Ciska Zomerdijk (a.i.)
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