TEKST VRHL CONTENT EN CREATIE

Hoe creëer je goede geboortezorg die van waarde is voor aanstaande ouders?
De basis: een goede samenwerking tussen geboortezorgprofessionals, heldere
communicatie en vooral samenwerken met de doelgroep. Een Moederraad kan
hierin een belangrijke rol spelen.

REGIONAAL ADVIESORGAAN VOOR EN DOOR (AANSTAANDE) OUDERS

De meerwaarde va
een Moederraad

H

et District Verloskundig Platform
(DVP) Rijnmond – een samenwerkingsverband van professionals
uit alle disciplines van de
geboortezorg in de regio RotterdamRijnmond – heeft zo’n Moederraad. Daphne
Metaal is hier de voorzitter van. Zij legt uit:
‘De Moederraad bekijkt de geboortezorg
vanuit het perspectief van de cliënt en haar
partner. We zorgen voor verbinding en delen
advies, ervaringen en suggesties van
(aanstaande) ouders met geboortezorg
professionals. Zo kunnen we samen de
beleving van geboortezorg verbeteren. Ik wil
trouwens wel graag benadrukken dat we er
niet alleen voor moeders zijn, maar ook voor
hun eventuele partners. Daarom zijn we
bezig met een naamsverandering.’

‘WE RICHTEN ONS
VOORAL OP DE
BELEVING VAN DE
GEBOORTEZORG’
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Ervaringen delen
‘We vinden het vooral belangrijk dat (aanstaande) ouders zich gehoord en gesteund
voelen’, gaat Daphne verder. ‘Als je gedurende
de begeleiding van de zwangerschap,
bevalling en het kraambed uitleg krijgt over
waaróm iets wordt gedaan of nodig is, zorgt
dit ervoor dat je je serieus genomen voelt en
wellicht zorgt het ook voor begrip.. Voor
professionals kunnen protocollen vanzelfsprekend zijn, voor ouders niet. Hier hebben
wij aandacht voor. We vragen ouders in deze
regio hoe zij de zorg ervaren en of ze tegen
zaken aanlopen. Eventueel kunnen we dan
een advies formuleren en voorleggen aan de
zorgprofessionals.’ Andersom geldt dit ook,
geeft Moederraad-lid Judith Bovy-van Vugt
aan: ‘Willen zorgprofessionals weten hoe
ouders ergens over denken? Dan vragen we
ouders om ervaringen en meningen, waarop
wij ons advies baseren. Al met al draait het
dus om de vragen: wat vinden ouders
belangrijk, hoe kijken zorgprofessionals hier
tegenaan en wat kunnen we er samen van
leren? Op deze manier vullen we elkaar
vanuit verschillende perspectieven aan,
kunnen we verwachtingen managen en
kweken we over en weer begrip.’
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Betere afstemming
‘Hoe meer ouders we bij de geboortezorg
kunnen betrekken, hoe beter we alle inzichten
op elkaar kunnen laten aansluiten’, vertelt
Judith. ‘We zien graag een goede afspiegeling
van de regio en willen daarom ouders uit
andere culturen en met verschillende achtergronden intensief bij ons platform betrekken.
Daarom werken we nu hard aan een groter
bereik, zodat we de stem van iedere cliënt
kunnen vertegenwoordigen. We acteren niet
op individuele casuïstiek, maar trekken eventuele signalen vanuit casuïstiek breder, om
bijvoorbeeld protocollen meer op één lijn te
krijgen en zaken beter op elkaar af te stemmen.
We helpen elkaar verder en werken samen
aan toekomstbestendige geboortezorg.’

Snel schakelen
De Moederraad is een zeer waardevol klankbord, vindt verloskundige Mieke Oostveen.
Zij is vanuit het DVP Rijnmond het eerste
aanspreekpunt voor de Moederraad. ‘Samen
bespreken we onze visie op actuele onderwerpen, zoals de vitamine K-injectie en de
meest logische plek voor aanstaande moeders
om de maternale kinkhoestvaccinatie te krijgen.
Ook denkt de Moederraad mee over
protocollen en zorgpaden. Dat cliënt
perspectief is heel belangrijk. We bepalen
samen welke onderwerpen we aandacht
willen geven en schakelen snel en makkelijk
met elkaar. Het is plezierig dat je samen kunt
sparren, ook zonder er meteen een officieel
gespreksonderwerp van te maken: heel laagdrempelig. Zo vullen we elkaar goed aan.’

Verhelderend webinar
‘Het is fijn dat de Moederraad er is en zich
op deze manier inzet’, vertelt Mieke. ‘Het is
voor ons vooral prettig om te verifiëren of
onze ideeën en plannen ook worden
gedragen door (aanstaande) ouders.
Door met elkaar in gesprek te gaan en een
grote achterban om hun mening te vragen,
halen we veel waardevolle informatie naar
boven. Wat zijn de echte ervaringen van
mensen? Hoe kunnen we over en weer beter
inspelen op een verwachtingspatroon? Op
deze manier kunnen we beter gefundeerd
evalueren. Een heel mooi voorbeeld is het

‘DE
MOEDERRAAD IS
EEN ZEER
WAARDEVOL
KLANKBORD’
webinar dat de Moederraad eind vorig jaar
heeft georganiseerd over geboortezorg in
coronatijd. Vanwege de lockdown mochten
alleen de moeders naar de verloskundigenpraktijk. Tijdens het webinar vertelden
moeders en een vader over hun ervaringen
en de impact van de maatregelen. Veel
partners voelden zich buitengesloten. Dit
leverde voor verloskundigen, gynaecologen
en kraamverzorgers waardevolle inzichten
op, die we kunnen toepassen als zich weer
een dergelijke situatie voordoet.’

Zinvolle samenwerking
Een ander voorbeeld van de samenwerking
tussen DVP Rijnmond en de Moederraad is
het ter sprake brengen van de capaciteitsproblemen in de regionale ziekenhuizen.
Mieke: ‘Het komt vaak voor dat er, op het
moment dat een baby zich aandient, geen
plek is in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als je
dit als hoogzwangere vrouw weet, levert dat
zorgen en onzekerheid op. Samen met de
Moederraad hebben we als zorgverleners
helder gecommuniceerd dat er in geval van
nood altijd een plek in het ziekenhuis vrijgemaakt kan worden. Dat geeft aanstaande
ouders een gerust gevoel. Kortom, de
Moederraad is zeer zinvol. We maken er
dankbaar gebruik van!’

Meer informatie over de Moederraad van DVP
Rijnmond vind je op www.dvprijnmond.nl/moederraad, Facebook (@moederraadrotterdamrijnmond)
en Instagram (Moederraad Rijnmond).
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