
 

1 
 

Jaaroverzicht DVP Rijnmond 2021 

Het DVP Rijnmond in het kort 

Het District Verloskundig Platform Rijnmond (hierna: het DVP) is een regionaal 
samenwerkingsverband van professionals uit alle disciplines van de geboortezorg. Alle verloskundige 
samenwerkingsverbanden (VSV’s), de Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) en CJG’s uit de regio 
zijn in het DVP vertegenwoordigd. Voor het leesgemak valt de term IGO in de rest van de tekst onder 
de noemer van VSV’s. Het DVP komt tot regionale adviezen gericht aan de VSV’s, de CJG’s en 
stakeholders waarmee de geboortezorg direct of indirect mee te maken heeft. Hierbij streeft het 
DVP naar harmonisatie met nadrukkelijk behoud van professionele autonomie. In lijn met het 
jaarplan heeft het DVP zich in 2021 ingezet op onderstaande vijf thema’s:  

1. Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond  
2. Capaciteit van geboortezorg  
3. Regiovisie toekomstbestendige geboortezorg  
4. Verbinding medisch-sociaal domein  
5. Cliëntparticipatie  

DVP in 2021: samenvatting 

  

Speerpunt Gerealiseerd 
Integraal 
Geboortezorgdossier 
(IGD) 
 
Zie ook: 
IGD Rijnmond - DVP 
Rijnmond 

Het DVP is opdrachtgever van het project Integraal Geboortezorgdossier 
Rijnmond (IGD Rijnmond). Met toekenning van de VIPP Babyconnect subsidie 
werkt het projectteam samen met professionals uit de geboortezorg aan het 
realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de regio Rotterdam Rijnmond. 
Het projectteam bestaat uit Stichting RijnmondNet en ROS Samergo. In 2021 
zijn de volgende resultaten bereikt: 

- De regionale wensen en behoeften rondom digitale 
gegevensuitwisseling zijn in kaart gebracht;  

- Er is een regionale architectuur en een programma van eisen voor 
softwareleveranciers opgesteld;  

- Er zijn 6 oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de regionale 
architectuur; 

- Een plan van aanpak voor de resterende subsidieperiode is 
opgeleverd; 

- De Stuurgroep is ingericht en de eerste bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden;  

- Oriëntatie op aansluiting van vier VSV’s uit de regio Zuid-Holland Zuid 
heeft plaatsgevonden;  

- Er zijn 2 regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd;  
- Voor informatie over de projectinformatie, communicatie, het plan 

van aanpak en oplossingsrichtingen zijn factsheets gemaakt.  
Capaciteit van de 
geboortezorg 
 
 
 

Sinds de start van de covid-19 pandemie groeide bij verloskundig 
zorgverleners de behoefte aan een regionale samenwerking en een snelle 
communicatiestructuur om de capaciteit, continuïteit en kwaliteit van de 
integrale geboortezorg te kunnen waarborgen. In 2020 nam het DVP het 
initiatief het Regionaal Capaciteits Team Geboortezorg COVID-19 (RCT) op te 

https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/
https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/
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richten. In 2021 zijn de overleggen van het RCT gecontinueerd en zijn de 
volgende resultaten gerealiseerd:  

- Het RCT heeft het capaciteitsdashboard doorontwikkeld met het LPZ 
waarmee 24/7 realtime inzicht in beschikbare capaciteit is 
gerealiseerd; 

- Er is actief campagnebeleid gevoerd om zwangeren zo goed mogelijk 
te informeren over vaccinatie Covid-19; 

- In samenwerking met het ROAZ Zuidwest Nederland, het Regionaal 
Consortium Zwangerschap en Geboortezorg Zuidwest Nederland 
heeft een goedbezocht webinar counseling omtrent vaccinatie Covid-
19 bij zwangeren plaatsgevonden;  

- Het DVP wordt in het kader van het webinar counseling vaccinatie 
Covid-19 bij zwangeren genoemd in een Kamerbrief van het ministerie 
van VWS als goed voorbeeld van samenwerking in de regio;  

- Op de ontwikkeling rondom de regionale aanpak voor registratie van 
weigeringen heeft een verdere oriëntatie plaatsgevonden;  

- De scenario’s voor code zwart zijn geactualiseerd; 
- Er zijn in samenwerking met het ROAZ ZWN afspraken gerealiseerd 

met het Erasmus MC om Covid-19 vaccinatie van zwangeren en 
kraamvrouwen door eerstelijns verloskundigen mogelijk te maken. 

Regiovisie 
toekomstbestendige 
geboortezorg 

Sinds 2019 wordt in Rotterdam gewerkt aan een grootstedelijke visie en 
ambitie op het organiseren van toekomstbestendige geboortezorg in de regio 
Rijnmond. Een gebied dat zich kenmerkt door een groot aantal kwetsbare 
zwangeren, druk op de beschikbare capaciteit en personeelstekorten. Als 
fundamentele basis voor meer regionale regie heeft het DVP namens de DVP 
regio in 2020 de opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een regiobeeld. 
In 2021 zijn de volgende resultaten gerealiseerd:  

- Het definitieve Regiobeeld geboortezorg Rotterdam Rijnmond is in 
maart 2021 opgeleverd. Het regiobeeld is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Ouders van Rijnmond (voorheen: De 
Moederraad), het ROAZ Zuidwest Nederland, Stichting Beter Keten, 
Zilveren Kruis, Erasmus MC en ROS Samergo. Het regiobeeld geeft 
concreet richting aan de ambitie van de regio en biedt 
aanknopingspunten voor een gezamenlijke aanpak om te komen tot 
een regiovisie; 

- Naar aanleiding van het regiobeeld is gestart met het uitwerken van 
de regiovisie. In november 2021 heeft een eerste themabijeenkomst 
plaatsgevonden waarbij een brede afvaardiging van VSV’s aanwezig 
was. Zowel uit de regio Rijnmond als de regio Zuid-Holland Zuid en 
Zeeland. De uitkomsten van deze bijeenkomst vormen de basis voor 
verdere uitwerking van de regiovisie op toekomstbestendige 
geboortezorg. 

Verbinding medisch-
sociaal domein 
 
 
 
 

Voor het DVP Rijnmond is samenwerking tussen het medisch en sociaal 
domein een belangrijk speerpunt. Het DVP zet daarom in op de verbinding 
met de regionale ontwikkelingen van Stevige Start (Rotterdam) en Kansrijke 
Start (15 regiogemeenten). De twee programma’s en gerelateerde 
onderwerpen zijn elk bestuursoverleg geagendeerd en nieuwe ontwikkelingen 
zijn toegelicht. 
 

file:///C:/Users/MeikeDobbelaar/Downloads/kamerbrief-over-stand-van-zakenbrief-covid-19.pdf
https://www.dvprijnmond.nl/wp-content/uploads/2021/03/Rapportage_regiobeeld-geboortezorg-Rotterdam-Rijnmond_DEF_mrt21.pdf.
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Zie ook: 
Stevige Start | 
Rotterdam.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook: 
Rijnmondse Gemeenten 
Continueren Regionale 
Samenwerking Kansrijke 
Start | Nieuwsbrief DVP 
Rijnmond oktober 2021 
 

Stevige Start 
Stevige Start is een programma dat het gemeentelijk beleid rondom 
zwangerschap, geboorte en het opgroeien van de allerjongsten vormgeeft.  

- Het DVP is voor de geboortezorg het eerste aanspreekpunt voor de 
gemeente Rotterdam en specifiek voor het programma Stevige Start; 

- Vanuit het DVP Rijnmond is er via de bestuurlijke coalitie een 
verbinding tussen Stevige Start en het DVP Rijnmond. Eén van de 
bestuursleden van het DVP Rijnmond is hiervoor 
aandachtsfunctionaris.  

- De VSV’s worden over de ontwikkelingen binnen Stevige Start 
geïnformeerd door agendering in nieuwsbrieven of 
deelnemersbijeenkomsten. Zo kwam in de deelnemersbijeenkomst 
van 7 oktober het prenataal huisbezoek JGZ uitgebreid aan bod. 
Daarnaast faciliteert en informeert het DVP door haar website 
beschikbaar te stellen voor het publiceren van gezamenlijke 
zorgpaden.  

 
Kansrijke Start 
Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk 
samen met zorgprofessionals uit het medisch en sociaal domein werken aan 
een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.  

- Vanuit het DVP is één van de bestuursleden aandachtsfunctionaris 
voor de verbinding met de ontwikkeling van Kansrijke Start in de 15 
regiogemeenten.  

- De VSV’s worden over de ontwikkelingen binnen Kansrijke Start 
geïnformeerd door agendering in nieuwsbrieven of 
deelnemersbijeenkomsten.  

Cliëntparticipatie - 
Ouders van Rijnmond 
 

Cliëntparticipatie wordt in de regio Rijnmond gerealiseerd met de inzet en 
beschikbaarheid van Ouders van Rijnmond (voorheen: De Moederraad). 
Middels de Ouders van Rijnmond worden cliënten betrokken bij 
ontwikkelingen en verbeteringen in de geboortezorg. Ouders van Rijnmond 
heeft voor ieder VSV en CJG in de DVP regio een bestuurslid als 
contactpersoon benoemd. In 2021 zijn de volgende resultaten geraliseerd: 

- Na een rebrandingsproces vervangt ‘Ouders van Rijnmond’ de 
‘Moederraad’, met daarbij een passend nieuw logo;  

- Ouders van Rijnmond is versterkt met drie nieuwe bestuursleden;  
- Er is een contentplan opgesteld met aandacht voor berichtgeving op 

social media; 
- Het aantal volgers op Instagram is verdubbeld naar ruim 400;  
- In het tijdschrift De Verloskundige is een interview met (toen nog) de 

Moederraad gepubliceerd;  
- Ouders van Rijnmond heeft kennisgemaakt met Moeders van 

Rotterdam en het Vrouw en Kind centrum van het Franciscus Gasthuis 
& Vlietland;  

- Ouders van Rijnmond heeft geparticipeerd in de trajecten Regiobeeld, 
Kansrijke Start en BabyConnect; 

- Ouders van Rijnmond heeft kennisgemaakt met CJG Rijnmond en 
samen zijn de samenwerkingsmogelijkheden voor 2022 verkend; 

- Het jaarplan 2022 is opgesteld. 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/
https://mcusercontent.com/fedd8caaebff1d5730ffa4ea9/files/a8c32f9e-c791-bf83-5045-f99d32261991/Rijnmondse_gemeenten_continueren_regionale_samenwerking_Kansrijke_Start.pdf
https://mcusercontent.com/fedd8caaebff1d5730ffa4ea9/files/a8c32f9e-c791-bf83-5045-f99d32261991/Rijnmondse_gemeenten_continueren_regionale_samenwerking_Kansrijke_Start.pdf
https://mcusercontent.com/fedd8caaebff1d5730ffa4ea9/files/a8c32f9e-c791-bf83-5045-f99d32261991/Rijnmondse_gemeenten_continueren_regionale_samenwerking_Kansrijke_Start.pdf
https://mcusercontent.com/fedd8caaebff1d5730ffa4ea9/files/a8c32f9e-c791-bf83-5045-f99d32261991/Rijnmondse_gemeenten_continueren_regionale_samenwerking_Kansrijke_Start.pdf
https://mcusercontent.com/fedd8caaebff1d5730ffa4ea9/files/a8c32f9e-c791-bf83-5045-f99d32261991/Rijnmondse_gemeenten_continueren_regionale_samenwerking_Kansrijke_Start.pdf
https://www.dvprijnmond.nl/wp-content/uploads/2021/10/De-Verloskundige_Interview-Moederraad-Rijnmond-2021.pdf
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Activiteitenoverzicht 

Activiteit Gepland Gerealiseerd 

DVP Vergadering van deelnemers 2 2 

Themabijeenkomsten 1 1 

Nieuwsbrieven 4 4 

Overleg Ouders van Rijnmond 6 6 

Overleg dagelijks bestuur 8 8 

Organisatie 

Esther Spans is als vertegenwoordiger van beide jeugdgezondheidszorgorganisaties (CJG’s) uit de 

regio toegetreden tot het dagelijks bestuur van het DVP. In de loop van 2021 is de visie van het DVP 

herijkt en op basis van de input vanuit de deelnemers is het jaarplan 2022 opgesteld.  

Financieel 

De financiële reserve waarvan het DVP de jaren voor 2021 haar activiteiten financierde was begin 

2021 bijna op. Om de activiteiten van het DVP vanaf 2021 te kunnen continueren is een jaarlijkse 

financiële bijdrage nodig van de VSV’ en CJG’s. In lijn met het jaarplan 2021 maakte het dagelijks 

bestuur hiervoor een financieringsplan en begroting. De begroting is in 2021 in grote lijnen 

gerealiseerd. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting door één VSV heeft tot gevolg dat het 

budget niet toereikend is geweest voor het uitvoeren van alle in 2021 geplande activiteiten.  

De uitgaven door het DVP betreffen met name de financiering van de ondersteuning door Samergo. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de helft van de uren die Samergo maakt voor het DVP 

worden gefinancierd vanuit ROS-middelen en daarmee niet doorberekend worden aan het DVP. 

Andere uitgaven zijn o.a. een vergoeding aan de leden van de Ouders van Rijnmond en de kosten 

voor de website. Voor deelname aan vergaderingen ontvangen leden van werkgroepen en het 

dagelijks bestuur geen vacatiegeld. 

 

Het bestuur van het DVP Rijnmond, 

Mieke Oostveen (voorzitter vanaf 1 januari 2022) 

Hiske Ernst  

Krista Prinsen 

Femke Karels 

Peter Boudewijn 

Esther Spans 


