
 

Pagina 1 van 7 
 

Verslag Digitale deelnemersbijeenkomst DVP Rijnmond  
Datum: 5 november 2020, 19:00 – 20.30 uur 

Introductie 
Dagelijks Bestuur DVP Rijnmond: nieuwe samenstelling  

Laura Lesuis (verloskundige namens St. Geboorteketen), Lydia de Kruijf (verloskundige namens 

SEVZ ) en Marja Huizer (namens kraamzorgorganisaties KSV Noord en Zuid en tevens voorzitter) 

hebben afscheid genomen van het DVP bestuur. 

Het DVP Bestuur bestaat per 1 november uit: 

▪ Hiske Ernst (voorzitter) 

▪ Krista Prinsen, perinatoloog Erasmus MC (penningmeester) 

▪ Peter Boudewijn (namens kraamzorgorganisaties KSV Noord en Zuid)  

▪ Femke Karels (verloskundige namens St. Geboorteketen)  

▪ Mieke Oostveen (verloskundige namens SEVZ) 

 

Moederraad DVP Rijnmond 

Daphne Metaal (voorzitter), Wendy Loorbach, Judith Bovy-van Vugt en Femke Vogel 

 

Betrokken adviseurs ZorgImpuls bij DVP Rijnmond 

Annelies de Vries, Rinske Thöene, Maud van den Berg en Wouter Meijer 

 

1. Regionale samenwerking acute geboortezorg COVID-19 
Annelies de Vries geeft als voorzitter van het RCT Geboortezorg COVID-19 ZWN een toelichting. 
Aanleiding voor de oprichting was een vergadering in maart 2020 van de expertisegroep Acute 
Geboortezorg en het signaal dat de ontwikkelingen in de Coronacrisis effect konden gaan hebben 
op de capaciteit van de geboortezorg. Toen is besloten een regionaal team op te richten en 
regionaal de krachten de bundelen om de capaciteit, kwaliteit en continuïteit van de acute 
zorgketen geboortezorg in de regio Zuidwest-Nederland te borgen. Vervolgens is het ‘Regionaal 
Coördinatie Team geboortezorg COVID-19’ opgericht. Dit bestrijkt een breder gebied dan de 
geografische regio van het DVP Rijnmond, dus de gehele ROAZ-regio Zuidwest-Nederland  inclusief 
Drechtsteden, Gorinchem, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Belangrijke inspanningen en resultaten 
▪ Acute geboortezorg is bestempeld door het ROAZ als acute zorgketen en daarmee is positie 

verkregen in het Strategisch Team van het ROAZ Zuidwest-Nederland in het kader van de 
coronacrisis. Prof. dr. Arie Franx, gynaecoloog in het Erasmus MC, is aangewezen als de 
vertegenwoordiger namens de zorgketen acute geboortezorg. 

▪ In navolging hierop is de acute geboortezorg ook toegetreden tot het AB van het ROAZ 
Zuidwest-Nederland en wordt hierin tevens vertegenwoordigd door Arie Franx.  

▪ Doorontwikkeling van het overzicht van de beschikbare verloskundige bedden in de 
ziekenhuizen, in de vorm van de doorontwikkeling van het digitale groen-oranje-rood 
dashboard naar een capaciteitsdashboard: https://capaciteit.geboortezorg.app   

▪ Er worden wekelijks besmettingen uitgevraagd binnen de eerste/tweede/derde lijn en 
kraamzorg (alle VSV’s). 

▪ Ontwikkeling van noodscenario’s met tandems van VSV’s (code donkerrood/zwart scenario’s). 
▪ Gezamenlijke aanschaf en verdeling van Persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de eerste 

golf bij schaarste op dat moment, zowel voor eerstelijnsverloskundige als binnen de kraamzorg. 

https://capaciteit.geboortezorg.app/
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▪ Zowel de achterban als cliënten goed informeren over huidige ontwikkelingen, onder andere 
door de verschillende app-groepen, RCT-nieuwsberichten en informatie die beschikbaar wordt 
gesteld vanuit het RCT via de website van DVP Rijnmond: www.dvprijnmond.nl/corona . 

▪ Instructievideo juist gebruik van PBM’s in samenwerking met het Regionaal Consortium 
Zwangerschap & Geboorte Zuidwest-Nederland. 

▪ Consultatie door beroepsverenigingen en landelijke partijen (KNOV, CPZ) over onze regionale 
aanpak. 

▪ Nieuwe ontwikkelingen en beleid vormen en zoveel mogelijk gelijkschakelen voor zwangere 
vrouwen die in regio verdacht zijn of besmet zijn met COVID-19. 

 

2. Regiobeeld capaciteit geboortezorg Rijnmond 
Eerstelijnsverloskundigen hebben regelmatig moeite een beschikbare plek voor hun cliënten te 
vinden en (personele) capaciteit staat onder druk. Zwangere vrouwen kunnen niet altijd bevallen op 
de gewenste ziekenhuislocatie. De wens is om te komen tot een actueel beeld van de capaciteit in 
de regio Rijnmond. Er is daarom in voorjaar 2020 door DVP Rijnmond een subsidieaanvraag 
geschreven om gezamenlijk een regiobeeld van de capaciteit van geboortezorg op te stellen in de 
periode van een half jaar. Deze ZonMw-subsidie is toegekend in juni 2020. De stip op de horizon is 
dat in de toekomst alle zwangere vrouwen in de regio Rijnmond kunnen bevallen op de plek die zij 
wensen en die in overleg met hun zorgverleners het meest geschikt is. 
 

Doel regiobeeld 
We willen met dit regiobeeld een goed kwantitatief beeld krijgen van de huidige capaciteit in de 
geboortezorg en hier een analyse op doen: 
▪ We willen inzicht krijgen in de trends in de afgelopen jaren (periode 2012-2018).  

Dit gedeelte wordt uitgevoerd door een epidemioloog van het Erasmus MC. 
▪ Ook willen we inzicht krijgen in de huidige bevalcapaciteit van de ziekenhuizen en 

geboortecentra in de regio Rijnmond. 
▪ Zo mogelijk een prognose maken voor de verwachte toekomstige bevalcapaciteit. 
▪ Hiermee een kwantitatieve basis leggen voor een gezamenlijke regiovisie in Rijnmond. 
 

Voortgang en proces 
▪ Fase 1. In kaart brengen van gegevens en eerste beeld (oktober 2020) 
▪ Fase 2. Uitvoeren data-analyse (november 2020) 
▪ Fase 3. Samenstellen rapportage regiobeeld (december 2020) 

Bespreken in expertisegroep acute geboortezorg en moederraad 
▪ Fase 4: Start visievorming geboortezorg regio (Q1 2021) 
 

3. Integraal geboortezorgdossier 
Er wordt een korte toelichting gegeven op het project waar het DVP Rijnmond penvoeder van is 
namens de VSV’s in Rijnmond. De startbijeenkomst van het integraal geboortezorg dossier (IGD) 
was maandag 2 november 2020 en er is een schets gegeven wat dit project voor de komende 
tweeënhalf jaar inhoudt. Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichten van een regionale 
projectorganisatie. Hiervoor wordt ook betrokkenheid gevraagd van zorgverleners. Voor de 
realisatie van een integraal geboortezorgdossier is het belangrijk om de regionale  architectuur te 
ontwerpen, zodat er veilig gegevens uitgewisseld kunnen gaan worden. Samen met Stichting 
RijnmondNet wordt deze regionale architectuur uitgewerkt. We werken met een stapsgewijze 
planning, begroting en met aandacht voor structurele financiering in de toekomst. We hebben 
hiervoor nadrukkelijk ook een inhoudelijke bijdrage nodig van de zorgverleners uit de regio, want we 
doen dit met elkaar!  
 

Meer informatie over de voortgang is te vinden op: https://www.dvprijnmond.nl/dvp-
rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/ 

http://www.dvprijnmond.nl/corona
https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/
https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/
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4. Preventie & verbinding medisch-sociaal domein 
Het actieprogramma Stevige Start in Rotterdam bestaat uit een bestuurlijke en professionele 

coalitie met daarin een vertegenwoordiging van alle VSV’s binnen de gemeente Rotterdam. Femke 

Karels vertegenwoordigt de verloskundigen in de bestuurlijke coalitie, Anita Simons (Kraamzorg 

Sara) namens de kraamzorgorganisaties en Irene van der Avoort (gynaecoloog Ikazia) namens de 

gynaecologen . De bestuurlijke coalitie richt zich op de koers van het programma Stevige Start en de 

professionele coalitie geeft uitwerking aan de opgestelde werkagenda en brengt daarnaast 

suggesties en ideeën in die bijdragen aan een stevige start van kinderen die in Rotterdam geboren 

worden. 

De coalitie Stevige Start legt heel goed de verbinding tussen mensen en professionals van het 
medisch en sociaal domein (zoals wijkteam, Moeders van Rotterdam en andere sociale 
organisaties).  
 
Op de agenda van de bestuurlijke en professionele coalitie staan o.a. de volgende onderwerpen: 
▪ Prenataal huisbezoek, hier is eerder in de regio een pilot van geweest (Rotterdam-Zuid) 
▪ Centering Pregnancy, waarbij gemeente Rotterdam en ons als zorgprofessionals het belangrijk 

vinden dat er wordt samenwerkt met partijen vanuit het sociaal domein. 
▪ Risicosignaleringsinstrument om kwetsbare zwangeren beter op te sporen, zoals de R4U. Doel is 

om vooral de toepasbaarheid en stroomlijning van een eenduidig risicosignaleringsinstrument te 
realiseren. Met de uitkomsten kunnenzwangere vrouwen met risico’s worden toegeleid naar de 
juiste zorg en ondersteuning.  
 

Wat betekent DVP Rijnmond binnen het programma? 
Als voorbeeld is er laatst met DVP Rijnmond contact gelegd naar aanleiding van vragen die zijn 
gesteld in de gemeenteraad over doula’s. Toen is via DVP Rijnmond daar goed en snel een antwoord 
op gegeven, na een inventarisatie in de regio. Verder worden in navolging van het programma 
Stevige Start ook ‘bovenregionaal’ met 15 gemeenten in onze regio coalities Kansrijke Start 
opgestart. Hierin adviseren we deze gemeenten om vooral aan te sluiten en beleid te formuleren op 
wat elders is ontwikkeld en dat daarmee wordt beoogd om niet per gemeente (te) grote verschillen 
te laten ontstaan hierin.  
 

5. Clientparticipatie/moederraad DVP Rijnmond 
Mieke Oostveen is vanuit het Dagelijks Bestuur de linking pin met de moederraad. In juli 2020 is een 
herijkte missie visie van de moederraad geformuleerd (zie ook slide 11 van de presentatie).  
Daphne Metaal is de nieuwe voorzitter van moederraad. Hieronder is de pitch van de moederraad 
uitgeschreven. 
 
Vanuit het bestuur 
Ik start eerst vanuit het bestuur: wij zijn een Moederraad in wording, althans zo voelen wij dat! Wij 
zijn 4 bevlogen moeders die zich vanuit het bestuur inzetten voor geboortezorg waarin de stem van 
(aanstaande) ouders steeds meer aandacht zal krijgen binnen de samenwerking in de geboortezorg. 
Vanuit het bestuur hebben wij een verbindende en aanjagende rol op het benutten en inzetten van 
cliëntperspectief. Het inzichtelijk maken van onze achterban en het vergroten van ons bereik is de 
belangrijkste prioriteit voor het komende jaar. Onze droom hierin dat wij er nadrukkelijk zijn voor 
zowel aanstaande moeders als de vaders! 
 
Herijking missie/visie 
Vorig jaar hebben wij het bestuur opnieuw gevormd en gewerkt aan de focus. 
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Dit heeft geresulteerd in o.a. de herijking van onze missie en visie. In het kort: "De Moederraad 
Rijnmond is een regionaal adviesorgaan binnen de geboortezorg voor en door aanstaande ouders en 
deelt - gevraagd en ongevraagd - advies, ervaring en suggesties met geboortezorgprofessionals. 
Met als doel om de (beleving van de) geboortezorg in regio Rijnmond te verbeteren."  
 
Waar zijn we bij betrokken als Moederraad? 
▪ Vorig jaar hebben wij ons gezicht laten zien tijdens diverse bijeenkomsten en VSV’s. 
▪ Wij hebben onze bijdrage toegezegd aan twee ZonMw aanvragen.  
▪ Ook zijn wij vertegenwoordigd in het traject van het integraal geboortezorgdossier. 
 
Voor het komende jaar werken wij aan een visual/PR waarin duidelijk beschreven is waar wij voor 
staan en gaan en zoeken wij moeders en vaders om zich te voegen bij de Moederraad. Jullie horen 
het al, een naamsverandering zouden wij ook wensen. 
 
Uitnodigen voor webinar 10 dec 
Ik sluit graag af met de uitnodiging om deel te nemen aan een webinar dat de Moederraad i.s.m. het 
DVP en ZorgImpuls organiseert op 10 dec. a.s. Ook ouders zullen aanwezig zijn tijdens dit webinar 
om ervaringen te delen rondom zwangerschap en bevalling in coronatijd. Juist dit gesprek levert ons 
nieuwe lessen en inzichten op dus we hopen dat jullie het webinar willen bijwonen! 
 
Zie daarvoor ook deze agenda-uitnodiging: 
https://tockify.com/dvprijnmond/detail/247/1607626800000?startms=1606777200000  
 
Naamsbekendheid moederraad vergroten 
Verloskunde Academie Rotterdam is benaderd voor een onderzoek/onderzoeksvraag hoe de 

moederraad zich meer kan profileren en beter de achterban van ouders kan bereiken. Dit gaat in 

maart 2021 van start. Dit duurt ongeveer een jaar. Hiervoor komen in de loop van 2021 dus vragen 

op jullie af vanuit een verloskunde-student. 

Tot slot 
Wij hebben als Moederraad ontzettend veel zin om de verdere brug te slaan tussen ouders en 
geboortezorgprofessionals als het gaat om het verbeteren van de (beleving) van de geboortezorg in 
regio Rijnmond! 
 

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    

https://tockify.com/dvprijnmond/detail/247/1607626800000?startms=1606777200000
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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  €35.750),  een vaste bijdrage 
van €5.000 vanuit de (toenmalige) verloskundige kring, €5.000 vanuit de kraamzorgorganisaties 
Noord en Zuid, €5.000 euro vanuit de maatschappen gynaecologie en €1.000 vanuit de coöperatie 
Voorne-Putten.  
 
Dit budget is in periode van 2016 t/m 2020 door DVP Rijnmond zuinig besteed en deze gelden zijn 
naar verwachting in de loop van volgend jaar (2021) volledig benut. Dit betekent dat er dus op dit 
moment (nog) geen financiering is voor de continuering van DVP Rijnmond vanaf de tweede helft 
van 2021.  
 
Belangrijk om ons nu met elkaar te buigen over de volgende vragen: 
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?  
 
Deze vragen zijn in zes groepen besproken en hieronder staan kort de uitkomsten vermeld. 
 
UITKOMSTEN GROEP 1: 
Wat is volgens jou de meerwaarde van DVP Rijnmond? 

▪ DVP Rijnmond 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 
de website van DVP Rijnmond 
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▪ 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 Regionaal 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. 
▪ 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 VRAAG 6 (alle groepen): 
Ben je bereid voor DVP Rijnmond te betalen en wat wil je daarvoor terugkrijgen? 

▪ Betalen onder voorwaarde dat achterban inzicht heeft wat er gebeurt 
▪ Financiering moeten we met elkaar op kunnen brengen want belang van DVP is groot 
▪ Inzicht in plannen, activiteiten en kosten 
▪ Pitch houden wat is bereikt afgelopen jaren bij VSV’s 
▪ 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 
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▪ ‘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 deze gesprekken worden besproken in het DB-overleg op 6 november a.s. 
▪ Op basis daarvan gaat het Dagelijks Bestuur aan de slag met het opstellen van concept 

jaarplan en begroting 2021 voor DVP Rijnmond 
▪ Hierover volgt terugkoppeling naar de deelnemers eind december 2020  
▪ Bespreken concept jaarplan en begroting DVP Rijnmond in eigen VSV in januari 2021  

NB: Agendeer dit tijdig in het eigen VSV! 
▪ Aanleveren feedback VSV’s op concept jaarplan begroting uiterlijk 22 januari 2021 
▪ Vaststellen jaarplan en begroting DVP Rijnmond in DB overleg 29 januari 2021. 

 


