
Mieke Oostveen - voorzitter en vertegenwoordiger SEVZ
Krista Prinsen - penningmeester en vertegenwoordiger   
 gynaecologen in de regio
Hiske Ernst - vertegenwoordiger kenniscentrum Erasmus MC
Femke Karels - vertegenwoordiger stichting geboorteketen en VerVe
Peter Boudewijn - vertegenwoordiger kraamzorgorganisaties
Esther Spans - vertegenwoordiger jeugdgezondheidszorgorganisaties

"Regionale regie op integrale
geboortezorg"

District Verloskundig Platform Rijnmond 
in 2022

DVP Rijnmond is een samenwerkingsverband van professionals uit alle
disciplines van de geboortezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
Alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), de Integrale
Geboortezorgorganisatie (IGO) en Jeugdgezondheidszorgorganisaties
(CJG’s) uit de regio zijn in het DVP vertegenwoordigd. 
Het DVP informeert en adviseert over de ontwikkelingen in de regio en
faciliteert in regionale initiatieven om de geboortezorg te verbeteren.

Ons werkgebied

DVP in het kort

Onze Leden

Dagelijks Bestuur DVPVSV Franciscus
VSV IJsselland
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VSV Zuid
IGO Zuid aan Zee
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Adviesorgaan Ouders van Rijnmond
oudersvanrijnmond@dvprijnmond.nl 

www.dvprijnmond.nl
info@dvprijnmond.nl
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Speerpunten in 2022Regiovisie op organisatie
en capaciteit van

geboortezorg 

Integraal
Geboortezorgdossier

Rijnmond Verbinding medisch-
sociaal domein

Regionale samenwerking en
deskundigheidsbevordering  

Professionalisering
van de organisatie 

Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door
grote druk op de beschikbare capaciteit,
personeelstekorten en veel zwangeren in
kwetsbare omstandigheden. 
Samen met partijen uit alle disciplines van de
geboortezorg werkt DVP Rijnmond aan een
grootstedelijke visie en ambitie. 
In 2022 wordt de regiovisie verder uitgewerkt
in een strategisch plan dat concreet richting
geeft aan de ambitie van de regio en
aanknopingspunten biedt voor een
gezamenlijke uitwerking en aanpak. 

Het DVP Rijnmond is opdrachtgever van het
programma IGD Rijnmond, waarin samen met
geboortezorgprofessionals toegewerkt wordt
naar gestructureerde digitale
gegevensuitwisseling.
In 2022 ligt de focus op de
gegevensuitwisseling tussen de
eerstelijnsverloskunde en het ziekenhuis.
Het selecteren van de oplossing en
leverancier(s) gebeurt samen met de regio,
waarna de eerste stappen naar implementatie
worden gezet. 

DVP Rijnmond verbindt zich met de coalities van
Stevige Start (Rotterdam) en Kansrijke Start (15
regiogemeenten). 
Deze coalities stimuleren en ondersteunen de
integrale beleidsvorming voor zwangerschap,
geboorte en opgroeien en is gericht op een goede
start van ieder kind. 
Het DVP Rijnmond is gesprekspartner, zorgt voor
een goede verbinding tussen de coalities en de VSV’s
en faciliteert de publicatie van gezamenlijke
zorgpaden via haar website.

 

DVP Rijnmond ondersteunt haar leden door het
ontwikkelen van regionale protocollen en
samenwerkingsafspraken op zorginhoud. 
Daarnaast agendeert DVP Rijnmond voor de
regio actuele onderwerpen, bijvoorbeeld door
het organiseren van themabijeenkomsten. 
Te denken valt aan thema’s als waardegedreven
zorg of de uitwerking van het prenataal
huisbezoek.

In 2022 past DVP Rijnmond haar
bestuursstructuur aan, zodat alle VSV’s,
IGO en de CJG’s vertegenwoordigd zijn.
Om onze positionering in de regio te
versterken verkent DVP Rijnmond de 
 mogelijkheden om uit te breiden met
andere VSV’s in Zuidwest-Nederland.

 

Via Ouders van Rijnmond worden cliënten
betrokken bij ontwikkelingen en
verbeteringen in de geboortezorg. 
De focus van Ouders van Rijnmond in 2022
ligt op het vergroten van haar zichtbaarheid
en het beter bereiken van de achterban.
Daarnaast gaat de aandacht uit naar
groeiende betrokkenheid en advisering van
de VSV’s, IGO en het CJG. 

Cliëntparticipatie


