
 

 

 
Richtlijn Zorgvragen buiten de VIL 

Definitie 
Deze richtlijn heeft betrekking op alle zwangeren die een niet acute zorgvraag hebben buiten de VIL 

om tijdens de graviditeit, partus of kraambed 

Doel 
Zorgen voor een eenduidig beleid in zowel de 1e , 2e als 3e lijn binnen de regio Rotterdam voor 

zwangeren die een verzoek doen tot zorg buiten de VIL om. Hiermee proberen we te voorkomen dat 

onverwachte,  risicovolle situaties ontstaan voor de zorgverlener en zwangere/ barende. Deze 

richtlijn is de basis voor het zorgpad verzoeken buiten de VIL om. 

Betrokkenen 
 Patiënte en partner 

 Eerstelijns verloskundige 

 Huisarts 

 Klinisch verloskundigen 

 Arts-assistent 

 Gynaecoloog 

Mogelijke zorgvragen buiten de VIL 
 Geen klinische partus bij sectio in anamnese 

 Geen klinische partus bij stuitligging 

 Geen klinische partus bij meconiumhoudend vruchtwater 

 Weigeren van opname bij hypertensie 

Counseling 
 Probeer te achterhalen waarom de zwangere/ barende een zorgvraag buiten de VIL om doet 

 Bespreek de risico’s die aan de zorgvraag buiten de VIL om zitten voor zowel moeder als kind 

 Bespreek mogelijke alternatieven 

  



 

 

Beleid 
 Ga vroeg in de graviditeit in gesprek met de zwangere 

 Counsel en blijf de counseling herhalen 

 Luisteren en begrip tonen is belangrijk 

 Neem de zorgvraag buiten de VIL voor bespreking mee naar maatschapsoverleg of 
multidisciplinair overleg  

 Zorg dat patiënte zich bewust is van de risico’s 

 Indien het een partus op medische indicatie betreft, consult gynaecoloog rond 20 weken 

 Ga samen met alle obstetrische zorgverleners zowel eerste als 

tweedelijn en de zwangere in gesprek  

 Probeer te komen tot afspraken waar iedereen zich in kan vinden en de risico’s voor cliënte/ 
patiënte en zorgverlener zo klein mogelijk zijn 

 Noteer alles helder en duidelijk in het dossier, documentatie is bindend 

 Zorg dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken 

 Als allerlaatste maar het streven moet zijn om dit te voorkomen: Indien de zwangeren blijft 
volhouden om haar zorg te verlenen buiten de VIL om, mag de zorgverlener deze zorg 
weigeren. Hij/ zij stelt schriftelijk de zwangere hiervan op de hoogte. (zie voorbeeldbrief) 

 

 

Protocol gemaakt door Madelaine Jonkers, klinisch verloskundige 
Loubna Boufrach, juriste 

Besproken met Lineke van den Berg, 1
e
 lijns verloskundige 

Mieke Oostveen, 1
e
 lijns verloskundige 

Ageeth in ’t Veld, 1
e
 lijns verloskundige 

Gardy Laurijssen, 1
e
 lijns verloskundige 

Arnine van Helden, 1
e
 lijns verloskundige 

Madelaine Jonkers, klinisch verloskundige 
Bert Meershoek, gynaecoloog 
Nienke van Heesewijk, gynaecoloog 
Hans Versendaal, gynaecoloog - perinatoloog 

Goedgekeurd op 01-10-2014 

 

 

  



 

 

 
 
Voorbeeldbrief 

 

 

Geachte mevrouw, 

 

Na ons gesprek over uw zorgvraag met betrekking tot ….., wil ik u het volgende melden. 

Uw zorgvraag wijkt af van de algemeen geldende standaarden en richtlijnen van mijn 

beroepsorganisatie. Om die reden kan ik u niet tegemoet komen in uw wens om …….. 

Mocht u hierover nog een gesprek willen, dan verneem ik graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 


