Gouda, 15 Januari 2021
Geachte collegae, beste bestuurders,

Ja, ja 2021 was een bewogen jaar! Alles liep anders dan gepland.
We zijn geconfronteerd met situaties die wij nooit eerder hebben
meegemaakt. Zelfs uw oude voorzitter niet! Maar ook een jaar met
erg veel nieuwe ontwikkelingen.
We hebben allemaal geleerd te “Zoomen”, weten inmiddels ook
dat iedereen je ziet dus dat je je ook achter het scherm moet
gedragen en we leerden dat veel afspraken ook prima online
kunnen lopen. Voor sommigen was het een enorme verbetering
mede doordat er geen reistijd en dus geen file meer was, voor
anderen voelde het als een verarming om geen fysiek contact te
hebben en voor velen was het thuis werken met kinderen en een
thuiswerkende partner een ‘uitdaging’ voor de relatie.

Hoe dan ook er lijkt licht aan het eind van de tunnel. Hoewel het mij reëel lijkt
om de Algemene Leden Vergadering van Maart nog online te doen, denk ik dat
we in September weer in het Goudse stadhuis bijeen kunnen komen.
De data voor deze twee bijeenkomsten staan vast namelijk 26 Maart en 10
September! Wellicht dat wij later dit jaar overgaan op een combinatie van
online en gezellig bij mekaar, dat zullen we u t.z.t. voorleggen.

Uw VSV aanmelden voor de
bijeenkomst van 26 Maart

Hieronder zullen wij u weer even kort bijpraten over de ontwikkelingen in het
land.
NZa en RIVM
Zoals in de laatste nieuwsbrief gemeld, hebben zowel de NZa als het RIVM een
tussentijdse evaluatie uitgebracht over de integrale bekostiging. Inmiddels
weten we dat, zoals wij al vermoedden, het advies van de NZa door de Minister
niet als zodanig is overgenomen. De NZa heeft ook voorgesteld om het
experimentele integrale tarief om te zetten in een reguliere vorm van
bekostiging. Het is nog niet duidelijk of dit advies wel zal worden overgenomen.
De Federatie werkt nu druk samen met andere veldpartijen aan alternatieve
vormen van bekostiging. Daar komen we later op terug.
Het 88 bladzijden tellende rapport van het RIVM (Beter weten: een beter
begin) dat ook in de vorige nieuwsbrief werd genoemd is inmiddels verschenen.
Een helder rapport met zeer veel aanbevelingen! Geïnteresseerden kunnen de
samenvatting en integrale tekst vinden via bovenstaande link. Wij zullen bij de
eerstvolgende bijeenkomst in Maart uitvoerig ingaan op de inhoud.
VWS
De Minister heeft in haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer een aantal
aanbevelingen voor de toekomst van de geboortezorg genoemd. Verheugend
is dat zij op bladzijde 4 van haar brief ten aanzien van het CPZ zeer expliciet
het volgende stelt: “De afgelopen jaren is het College Perinatale Zorg (CPZ)
verbeterd in het pakken van die rol en dit wordt gewaardeerd. Echter een
verandering in de governance en mandaat, waaronder het toevoegen van
partijen zoals de Federatie van VSV’s en JGZ , is volgens geïnterviewden
nodig zodat het CPZ haar centrale rol kan intensiveren.”
De Minister steunt dus onze wens om de VSV’s meer invloed te geven in de
governance, waarvoor wij al enige jaren pleiten overigens. Daarnaast staat op
dezelfde bladzijde bij de aanbevelingen als eerste aanbeveling: versterk de
centrale rol en positie van de VSV’s. Kortom u gaat meer invloed krijgen als
VSV’s !! Voor nu is dit een goede opsteker aan 't begin van 't jaar!
Dashboard
In aansluiting op de laatste update in onze nieuwsbrief van November moeten
we helaas melden dat het ondanks inspanningen van zowel De Waarden als
van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) niet is gelukt om tot een overeenkomst

te komen. Dit betekent dat ZN de kosten van het dashboard niet op zich gaat
nemen. Het is voor VSV’s aan te raden om eerst even te kijken of de
vernieuwde website en database van Perined voldoende uitkomst biedt voor dit
moment. Maak vooral gebruik van de mogelijkheid om suggesties en
verbeterpunten aan te geven bij Perined! Dit is zowel voor u als voor alle
collega’s in het land van groot belang. Het zijn tenslotte uw data!
Perined
Uw bestuur heeft een positief gesprek gevoerd met het dagelijks bestuur van
Perined. Uitkomst is dat de Federatie vooralsnog als toehoorder bij de
bestuursvergaderingen aanwezig zal zijn. Er wordt gestreefd om de Federatie
te zijner tijd in het bestuur op te nemen. Op 12 Februari organiseren we een
onlinebijeenkomst tussen Perined (waaronder de directeur) en de besturen van
VSV’s. Tussen 15:00 en 17:00 uur krijgt ieder bestuur de kans rechtstreeks
vragen te stellen en opmerkingen te maken over (het functioneren van) de
dienstverlening van Perined. De bedoeling is een zeer laagdrempelige
bijeenkomst waar eenieder zich kan uitspreken. Reserveer dit moment in uw
agenda, de vergaderlink delen we binnenkort met u.
Babyconnect
Zoals hopelijk bekend, is halverwege dit jaar de laatste kans om in aanmerking
te komen voor de subsidieregeling van VWS op het gebied van
gegevensuitwisseling in de Geboortezorg. Hoewel de Federatie van mening is
dat het niet onverstandig is om hiervan gebruik te maken, zeker omdat de
verplichting tot gegevensuitwisseling wettelijk is vastgelegd, is het bestuur van
mening dat het aan de besturen zelf is om te beslissen of zij willen aansluiten of
niet. Wat wij in ieder geval wel willen voorkomen is dat VSV’s om wat voor
reden dan ook niet op de hoogte zijn van nut en noodzaak. Om die reden is
met Babyconnect afgesproken dat wij onderstaande urgente oproep van hen in
onze nieuwsbrief opnemen.
--Aanmelding uiterlijk op 31 januari
LAATSTE KANS op subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

VSV’s die gebruik willen maken van de subsidie VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling,
moeten hiervoor uiterlijk op 31 januari aansluiting zoeken bij bestaande regionale partnerschappen. De
laatste subsidies worden binnenkort vertrekt. Een groot aantal VSV’s is al betrokken bij het vormen van
regionale partnerschappen die de subsidie van VWS kunnen aanvragen. Als je VSV nu niet een regionale
partnerschappen aan het vormen bent, dan loop je deze subsidie mis en moet je het later zelf gaan
organiseren.

Programmamanager Susan Osterop van VIPP Babyconnect geeft leiding aan het ondersteuningsteam dat
de vorming van regionale partnerschappen ondersteunt: “De realisatie van digitale gegevensuitwisseling
vraagt afstemming van vele partijen en technische aanpassingen. VIPP Babyconnect ondersteunt hierbij.
We doen een dringend beroep op alle VSV’s die zich nog niet hebben aangesloten om dat nu echt te
gaan doen. Neem contact met ons op, dan kunnen we samen bekijken bij welk partnerschap je zou
kunnen aansluiten.”
Kijk voor meer informatie op de website van Babyconnect of neem contact op met programmamanager
Susan Osterop s.osterop@carecodex.org, 06 1321 4994.
---

KNOV
Naar aanleiding van een situatie waarbij er binnen een regio zowel een VSV als
een IGO (in oprichting) actief waren en er onderling (te) weinig overleg was,
heeft de KNOV besloten om zowel VWS als de kamer te informeren.
Aangezien deze situatie deels is ontstaan door de integrale bekostiging, heeft
de KNOV bij de NZa het formele verzoek neergelegd om het Integrale Tarief
niet als regulier te erkennen. Er is intensief overleg tussen de regio, de KNOV
en de Federatie over hoe wij het beste kunnen borgen dat de cliënt / patiënt
centraal blijft staan en er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. We komen hier
in de volgende bijeenkomst op terug.
Onderzoek
De actuele onderzoeken waaraan de Federatie haar medewerking heeft
toegezegd lopen alle drie: FLUXUS studie, de VALID-studie (over variatie in
inleiden tussen VSV’s) en de bestuurlijke studie. Op onze ALV volgt hierover
meer nieuws.
Cliëntenraad
Zoals bekend spant de Federatie zich in om tot een goede representatie van
cliënten / patiënten te komen bij de VSV’s. Dit is overigens ook een eis die in
de Zorgstandaard is opgenomen. Omdat velen de ervaring hebben dat het
opzetten maar vooral ‘vasthouden’ van clienten in de praktijk moeilijk is, zoekt
de Federatie naar een duurzamere oplossing. Een mogelijkheid is om met een
landelijke organisatie in zee te gaan die ervoor zorgt dat er altijd clienten zijn
die hun ervaring en kennis met het VSV willen delen. Grootste probleem is dat
iedere organisatie die een dergelijk netwerk heeft kosten maakt omdat zij hun
clienten betalen. Wij zijn al enige tijd in gesprek met de organisatie ‘ Zelfbewust
Zwanger’. Wij willen graag kijken of het lukt om financiering te regelen om die
continuiteit voor het VSV te garanderen. De Federatie wil graag in contact
komen met 2 of 3 VSV-besturen die geinteresseerd zijn om samen met ons

verder te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Een mogelijkheid zou
bijvoorbeeld het Innovatietarief kunnen zijn. Mocht u interesse hebben dan kunt
u zich hiervoor aanmelden bij de werkgroep Cliëntparticipatie, zie hieronder.
Werkgroepen
De Federatie heeft een 3-tal werkgroepen in het leven geroepen. Deze zijn
enerzijds bedoeld om gericht ervaringen uit te wisselen en anderzijds om te
kijken hoe de Federatie kan ondersteunen.
Het betreft een werkgroep Cliëntparticipatie welke door Dita Schipper
wordt geleid. Je kunt je nog steeds aanmelden
bij dita.schipper@federatievsv.nl
De tweede werkgroep betreft IGO’s of bijna IGO’s. Vaak zijn daar andere
vraagstukken dan bij de “gewone” VSV’s. Hiervoor kunt u zich opgeven
bij eric.hallensleben@federatievsv.nl
De derde werkgroep is de werkgroep Financiën. Deze gaat zich
bezighouden met alle financiële problemen rond VSV’s en IGO’s.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij martien.kroeze@federatievsv.nl

Dit keer een wat kortere nieuwjaarsbrief! Wij hopen op korte termijn weer bij u
terug te komen met nieuwe ontwikkelingen. Wij wensen u oprecht veel sterkte
in deze moeilijke tijd. Laten we met elkaar proberen er ondanks Covid het beste
van te maken, de patiënt centraal te houden en met vertrouwen het nieuwe jaar
in gaan. U kunt weer rekenen op uw bestuur, blijf ons scherp houden en laten
we hopen in juni weer een wat “gewonere” situatie te hebben.
Met vriendelijke groeten, namens het Bestuur,
Eric Hallensleben
Voorzitter
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