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Beste leden van DVP Rijnmond,  

Volgend jaar viert het DVP Rijnmond (DVP) haar 10 jarig jubileum. De afgelopen jaren zijn al mooie 

resultaten bereikt en tegelijkertijd ziet het DVP de nodige (regionale) uitdagingen op de geboortezorg 

af komen. Om adequaat vorm en inhoud te blijven geven aan diverse thema’s in de geboortezorg 

vindt een verkenning plaats naar de toekomstbestendigheid van het DVP. Daarbij oriënteert het DVP 

Rijnmond zich op een uitbreiding met VSV’s en jeugdgezondheidszorgorganisaties uit Zuidwest 

Nederland (ZWN).  

Waarom uitbreiding van het DVP?  

De steeds complexere en domeinoverstijgende vraagstukken waarbij het DVP betrokken is beperken 

zich inmiddels niet alleen tot de regio Rijnmond. Op verschillende urgente thema’s werken de leden 

van het DVP samen met VSV’s uit ZWN1. Denk aan digitale gegevensuitwisseling (Project Integraal 

Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond), capaciteit in de geboortezorg, de ontwikkeling van het 

capaciteitsdashboard en domeinoverstijgende samenwerking in relatie tot Stevige Start en Kansrijke 

Start. De Leden van het DVP en VSV’s uit ZWN werken veelal aan dezelfde thema’s en voelen een 

gezamenlijke urgentie, ondanks dat de lokale context soms verschilt. De afgelopen jaren wordt ook 

steeds meer duidelijk dat bepaalde thema’s ‘te groot’ zijn om als eigenstandig VSV's op te pakken 

en/of dat uitwerking op lokaal niveau regionaal impact heeft en vice versa. Door samen op te trekken 

kunnen VSV’s elkaar versterken en van elkaar leren. Het DVP fungeert hierin als 

ondersteuningsstructuur met een signalerende en verbindende functie. Hiermee kan een efficiënte 

en slagvaardige samenwerking worden gerealiseerd en wordt VSV’s werk uit handen genomen.   

Wat betekent uitbreiding van het DVP? 

Uitbreiding van het DVP kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld doordat VSV’s uit 

ZWN bij het DVP aansluiten, of dat met de niet-aangesloten VSV’s samenwerkingsafspraken worden 

gemaakt over de inzet van mensen en middelen. De huidig aangesloten deelnemers betalen een 

jaarlijkse financiële bijdrage aan het DVP waarmee de inzet en ondersteuning van het DVP wordt 

gefinancierd. De thema’s waar het DVP zich mee bezighoudt raken ook de andere VSV’s in ZWN. Zij 

werken op verschillende thema’s al mee, maar leveren geen financiële bijdrage. Uitbreiding van het 

DVP betekent daarnaast dat de (gevraagde) inzet van het dagelijks bestuur van het DVP Rijnmond 

verder zal toenemen. Om de toekomstbestendigheid van het DVP te waarborgen verkent het DVP 

een passende (financierings-)structuur om zowel de aangesloten als de niet- aangesloten VSV’s in 

ZWN optimaal te kunnen blijven ondersteunen. 

Vervolgstappen 

VSV Dordrecht heeft de intentie uitgesproken bij het DVP Rijnmond te willen aansluiten. In dit kader 

zullen binnenkort verkennende gesprekken met het VSV-bestuur plaatsvinden.2 Voor het DVP is de 

mening van de achterban over uitbreiding met VSV Dordrecht en mogelijke andere VSV’s in ZWN 

 
1 Als we spreken over ‘leden van het DVP’ of ‘VSV’s’ dan worden ook de Integrale Geboortezorgorganisatie 

(IGO) en Jeugdgezondheidszorgorganisaties (CJG’s) in de regio Rijnmond bedoeld.  

2 Naast gesprekken met VSV’s uit ZWN zal het DVP ook in gesprek gaan met de desbetreffende JGZ organisaties 
uit ZWN.  



 

belangrijk en daarover wil het DVP dan ook graag met uw VSV (bestuur) in 

gesprek. Het DVP zal de deelnemersbijeenkomst op 15 september hiervoor benutten. Voorafgaand 

vragen we u om deze notitie op de VSV vergadering te agenderen en te verspreiden onder uw leden.  

 

Daarbij vraagt het DVP bestuur u de volgende vragen in uw VSV te bespreken: 

- Wat is de mening van uw VSV over mogelijke uitbreiding van het DVP en wat zouden criteria 

of randvoorwaarden moeten zijn voor het al dan niet laten aansluiten van nieuwe VSV’s bij 

het DVP? 

- Welke thema’s, (zorginhoudelijke) onderwerpen of activiteiten die nu door VSV’s afzonderlijk 

worden opgepakt, zouden in de toekomst gezamenlijk onder het DVP uitgevoerd kunnen 

worden? 

- Hoe zou de financiering van het DVP georganiseerd moeten worden?  

 


