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Verloskundestop – wenselijk?

Deze stoplichtfunctionaliteit maakt de openstelling van de 

verloskunde afdeling zichtbaar.

Betekenissen:

• Groen [open]: De verloskunde afdeling is open. Er is 

geen capaciteitsprobleem

• Rood [specifieke stop voor de verloskunde afdeling]: De 

verloskunde afdeling moet worden ontzien voor 

patiëntenstromen, vanwege een (capaciteits)probleem op 

deze afdeling. 

Willen we 
gebruik maken 

van de  
verloskundestop 

in de regio?



Verloskundestop - redenen

Redenen Toelichting

Piek in aanbod van 

patiënten

Een piek in het totale aantal patiënten vraagt dermate veel 
personele capaciteit dat er geen optimale zorg voor nieuwe 
patiënten gegarandeerd kan worden.

Piek in zorgzwaarte 

patiënten aanbod

Een piek in het aanbod van patiënten met een hoge 

zorgzwaarte vraagt dermate veel personele capaciteit dat er 

geen optimale zorg voor nieuwe patiënten

Onvoldoende

behandelcapaciteit

De door onvoldoende capaciteit 

(behandelplekken/kamers/apparatuur) kan benodigde zorg 

niet geleverd worden.

Stagnatie uitstroom De doorstroom van patiënten naar afdelingen/ketenpartners

Interne 

calamiteit/technisch

probleem

Een incident/technisch probleem waardoor het ziekenhuis 
tijdelijk niet in staat is de gevraagde zorg te verlenen.



Verloskundestop - werkwijze

• De stops kunnen aangepast worden naar 0.5/ 1/ 1.5/ 2/ 
8 uur en verlopen automatisch.

• De periode van de stop kan op elk moment aangepast 
worden.

• 10 minuten voor het einde van een stop wordt in LPZ 
een pop-up getoond, aan alle gebruikers binnen de 
organisatie, met een reminder dat de stop bijna 
afgelopen is.

• De stop kan mogelijk verlengd worden, afhankelijk van 
de situatie.



Verloskundestop – werkwijze

• De stop geldt niet voor acute situaties

• Nieuwsberichten niet invullen met redenen

• Afkondigen en opheffen van stop wordt intern per 

organisatie geregeld

Vraag: regionaal afspreken wel/niet gebruik opnamestop?



• Plan om optie weigeringen toe te voegen in LPZ is er

• Draagvlak beroepsvereniging landelijk

• Meerdere ROAZ-regio’s akkoord

• LNAZ beoordeeld

• Opleverdatum: nader te bepalen

Weigeringen



• Landelijke wens

• Gesprek Onatal gepland

• Gesprek Orfeus/Vrumum worden plannen

• Verwachtte opleverdatum onbekend

• Technisch haalbaar wordt gecheckt

• Juridische akkoord ivm ACM

Instroom



Tijdsintervallen zijn toegevoegd

• Periode “week” geeft een tijdsinterval van 1 uur

• Periode “maand” geeft een tijdsinterval van 4 uur

• Periode “kwartaal” geeft een tijdsinterval van 1 dag

• Periode “jaar” geeft een tijdsinterval van 1 week

• Zkh hebben inzicht in eigen rapportage

• Rapportages worden verder doorontwikkeld

Rapportages



Rapportages – voorbeeld week

Aantal vrije verloskamers afgelopen week ROAZ regio



• Inzicht in vrije capaciteit kinderafdelingen regio ZWN

• Uitbreiding bestaande labels voor kindergeneeskunde

• IC kind beademd/onbeademd, box, zaal, isolatie

• Zichtbaar in LPZ scherm ‘bedden’ voor zkh

• Afstemming met NVK

• Verwachtte oplevering eind juni

Kindergeneeskunde



Routebeschrijving
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