6e Landelijke bijeenkomst Federatie van VSV’s

10 September 2021

Eric opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Het bestuur wil deze middag van de gelegenheid gebruik maken om de leden over
verschillende belangrijke onderwerpen te informeren, inhoudelijk van gedachten te wisselen
en consent te vragen voor vervolgstappen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Spreekuur juridische zaken
2. Het Basiskader VSV
3. Taakverdeling Federatie en CPZ
4. Masterplan Overheid
5. Bestuur uitbreiding en taakdifferentiatie
6. Landelijk digitaal zorgpad zwangere in kwetsbare situatie
7. Capaciteitsproblemen!!!!!
8. Bijpraten ontwikkelingen (kort)

1.Juridische zaken
Juridisch adviseur, Titia Hollman Zinz, geeft uitleg over 3 wetten waar de VSV’s mee te
maken kunnen krijgen. Deze wetten zijn kortgeleden ingegaan of gaan binnenkort in.
Dat zijn de zorgwetten Wtza, de WMCZ en de algemene wet WBTR.
Wet Toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Deze wet met nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders treedt op 1
januari 2022 in werking. Hierbij veranderen een aantal zaken voor met name startende
zorgaanbieders, maar ook voor bestaande aanbieders kan de wet gevolgen hebben.
De wet is automatisch gekoppeld aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Het hoofddoel van de nieuwe toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De
Inspectie voor Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.
De wet vervangt het oude systeem van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).
Instellingen, met meer dan 10 zorgverleners, die reeds beschikken over een Wtzi-toelating,
worden op 1-1-2022 automatisch omgezet naar een Wtza-vergunning. Zij krijgen daar
komend najaar bericht over.
Voor nieuwe zorgaanbieders geldt een meldplicht, ongeacht het aantal zorgverleners in de
organisatie. Tenzij zij al zijn opgenomen in het Landelijk register zorgaanbieder (LRZa).
VSV’s en IGO’s zijn zelf geen zorgaanbieders en vallen niet onder de wet, zolang ze zelf
geen zorg aanbieden. Zorgaanbieders en (solistische) zorgverleners die zijn aangesloten bij
de VSV/IGO vallen wel onder deze wet. De zorgstandaard stelt echter ook eisen op
hetzelfde vlak en die zijn niet vrijblijvend.
Iedere zorgaanbieder is verder verplicht zich te verantwoorden via een financiële
jaarverantwoording en er worden eisen gesteld aan de bestuursstructuur, als een aanbieder
meer dan 25 zorgverleners heeft en voor de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) bij meer
dan 10 zorgverleners.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz 2018)
De wet is van toepassing op alle zorgaanbieders en (solistische) zorgverleners die
aangesloten zijn bij het VSV/IGO met meer dan 10 personeelsleden. Voor 1e lijnszorg,
zonder 24 uurszorg, ligt de grens op 25 personeelsleden.
VSV’s en IGO’s vallen zelf niet onder de wet zolang ze zelf geen zorg aanbieden.
Ook hierbij geldt dat de zorgstandaard eisen stelt aan, in dit geval medezeggenschap, waar
zorgaanbieders zich aan dienen te conformeren. De eisen van de Zorgstandaard zijn
vastgesteld door het Zorginstituut Nederland (ZiN) en moet worden nageleefd.
Er is ruimte om op eigen wijze vorm te geven aan een cliëntenraad. Ook 2 VSV’s kunnen
een gezamenlijke cliëntenraad oprichten als beide vertegenwoordigers zijn van de
geboortezorg. Ziekenhuizen hebben allemaal al een eigen algemene cliëntenraad.
Zorgstandaard
Op dit moment wordt de zorgstandaard geactualiseerd. Hij wordt beknopter en er wordt
geprobeerd zo min mogelijk wet en regelgeving in op te nemen.
In de loop van 2022 zal de herziening klaar zijn.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR)
Dit is een algemene wet en staat los van het feit of men wel of geen zorgaanbieder is. Hij is
van toepassing voor iedereen die een rechtspersoon is.
De wet is 1 Juli 2021 ingegaan en geldt voor alle verenigingen en stichtingen.
Het heeft als doel dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders het belang van de
vereniging of stichting vooropstellen en geen fraude, zelfverrijking of andere vormen van
wanbeleid plegen.
De belangrijkste punten van de wet zijn:
- Wettelijke grondslag RvC en one-tier board
- Belang van onderneming staat centraal
- Verbod op persoonlijke/tegenstrijdige belangen
- Belet of ontstentenis regeling
Statutenwijziging is niet direct noodzakelijk. Maar indien de statuten op termijn worden
aangepast dan moeten deze natuurlijk wel voldoen aan de nieuwe wettelijke kaders en
dienen de volgende 2 punten hierin te worden opgenomen:
- Verbod m.b.t. aantal stemmen bestuur en RvC/RvT
- Regeling belet of ontstentenis bestuurders en commissarissen
Het is ook handig om dan meteen de statuten in lijn te laten brengen met de WBTR Tevens
is het verstandig om de bezoldigingsbepaling te checken in statuten.
Beslisboom, delen van cliënteninformatie
In de onderstaande beslisboom staan de stappen die de zorgverlener moet doorlopen bij het
delen van cliëntinformatie in het kader van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst.
Toestemmingsvereiste zijn niet altijd nodig en mogen, na zorgvuldige heroverweging,
losgelaten worden, indien dit noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
De mogelijkheden en evt. andere insteek vanuit de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de AVG worden nog naast deze beslisboom gelegd.
Via de nieuwsbrief zal de Federatie u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen
hier omtrent.

2. Basiskader VSV
Zoals begin september al is aangegeven, in een update via de mail, is er afgelopen periode
samen met een zestal VSV's (waaronder ook 1 IGO) hard gewerkt om inzicht te krijgen in de
extra taken, verantwoordelijkheden en kosten, die gerelateerd zijn aan een VSV.
Er blijken grote onderlinge verschillen binnen de VSV’s/IGO’s die enerzijds samenhangen
met wat men als taak van het VSV ziet en anderzijds met wat men onder ‘regulier werk’ en
extra werk in het kader van de samenwerking beschouwd.
Het concept “VSV basiskader”, zoals al eerder getoond in de laatste nieuwsbrief, biedt
volgens de Federatie een raamwerk dat duidelijk de uitbreidingen in VSVverantwoordelijkheden en VSV-taken schetst ten opzichte van de reguliere
beroepswerkzaamheden en het geeft inzicht in de benodigde extra kosten die de gewenste
en noodzakelijke samenwerking met zich mee brengen
Het Basiskader, nu nog concept, kan een belangrijk document vormen in de
onderhandelingen, over de positionering en financiering van de VSV, met de landelijke
partijen.

In voorbereiding op de onderhandelingsgesprekken wordt gevraagd naar de mening en
het consent van de leden op dit basiskader.

Reacties;
- Is er nog gelegenheid om het basiskader te bestuderen en evt. te bespreken met
de achterban? Ja, input is mogelijk en wordt gewaardeerd. Iedereen heeft 3
weken (tot 1 Oktober) de tijd om op- en aanmerkingen over het basiskader en de
vervolgstappen te sturen naar het Federatiebestuur, info@federatievsv.nl
- Waar komt het extra geld vandaan om deze plannen te realiseren?
De Federatie bespreekt met VWS en de NZa of zij bereid zijn de kosten te
vergoeden, als er consent is dat er een aanvulling moet komen voor VSV
verantwoordelijkheden en taken, los van de huidige monodisciplinaire tarieven. Bij
zo’n traject zal er vanuit de VSV’s wel iets terugverwacht worden (verslaglegging
over in kwaliteit, uitkomsten, professionele ontwikkeling).
- Diverse leden geven aan blij te zijn met de enorme inzet van de Federatie om de
financiering geregeld te krijgen.
- Verloskundigen zijn monodisciplinair opgeleid en niet opgeleid om
bedrijfsmanager/ strateeg te worden. Ze hebben dan ook onvoldoende tijd en
kennis van zaken om het allemaal zelf op te kunnen pakken.
Het bestuur is van mening dat de VSV’s gevormd moeten worden door de
zorgverleners zelf en dat er geen apart bureau voor hoeft te worden opgezet.
Dat wil echter niet zeggen dat alle extra werkzaamheden door vrijwilligers moeten
worden gedaan. Door afbakening van taken is het duidelijker en makkelijker om
de financiering te regelen. Complexere onderwerpen en onderhandelingen
kunnen door de Federatie opgepakt worden. Zij kunnen ook overzien welke taken
er geclusterd kunnen worden en landelijk kunnen worden aangeboden. Door
meer samenwerking hoeft niet ieder VSV/ IGO het wiel uit te vinden en worden
tijd en kosten bespaard.
Vraag 1, vanuit het bestuur aan de leden:
Heeft het bestuur consent van de leden om de doelstelling “het opzetten van een
Basiskader VSV” verder vorm te geven?
Antwoord:
- De leden geven consent en er zijn geen overwegende bezwaren
Vervolgstappen in dit traject zijn:
- Het basiskader delen met stakeholders (BO, KNOV, NVOG, NVZ, VWS, CPZ,
Consortia, NZa, ZiN, ZN)
- Bespreken met VWS
- Bespreken met Stakeholders (belangrijk onderdeel masterplan)
De gesprekken zijn een voorbereiding op:
- Toelichting combi registratie (VSV’s) + normatievere ambitieniveau (Federatie)
- Consultatieronde(s)
- Mogelijk Opzet kostenonderzoek (# VSV’s) onderbouwing tariefverzoek Nza
Vraag 2, vanuit het bestuur aan de leden:
Heeft het bestuur consent van de leden om vanuit het Basiskader VSV deze
vervolgstappen te ondernemen in het traject naar reële financiering van de VSV’s?
Antwoord:
- De leden geven consent en er zijn geen overwegende bezwaren

3. Taakverdeling CPZ en Federatie
CPZ is in 2011 opgezet met als doel de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren door
hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals in de
geboortezorg.
Een van hun speerpunten is en blijft de invoering van integrale zorg, ondanks dat dit na al
die jaren niet van de grond is gekomen. Momenteel trekken ze ook andere taken naar zich
toe en eigenen ze zich dingen toe, die door andere zijn ontwikkeld en opgezet.
Dit zorgt voor irritatie bij betreffende partijen.
Zij zien zichzelf als de vertegenwoordiger van de VSV’s en vinden dat de Federatie
ondergeschikt is aan CPZ.
Dat de Federatie spreekt namens alle aangesloten VSV/IGO leden en is van mening dat de
VSV’s uitgegroeid zijn naar volwassen organisaties en dat zij met voldoende financiële
ruimte prima in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
De Federatie kan hun daarbij naar behoefte ondersteunen.
Het wordt partijen inmiddels wel duidelijk dat er extra geld voor de VSV’s/ IGO’s beschikbaar
moet komen. Het streven van de Federatie blijft om samen tot goede afspraken te komen.

4. Masterplan Overheid
In de afgelopen periode zijn er verschillende rapporten (RIVM, Berenschot e.d.) uitgebracht
over de geboortezorg.
Uit al die rapporten is gebleken dat er een gebrek aan regie is in de geboortezorg
Naar aanleiding van de onderzoeken start de overheid een Masterplan voor de
geboortezorg, waarbij ze streven naar de uitvoering van de aanbevelingen. Een van de
aanbevelingen is om de VSV’s een veel centralere rol te laten spelen.
Het masterplan bevat 5 pijlers, waar 5 werkgroepen voor zijn opgestart. (WG Kwaliteit, WG
Organisatie, WG bekostiging en financiering, WG Preventie en Leefstijl, WG ICT)
Er zal hierin gestreefd worden naar bestuurlijk akkoord met alle partijen.
De Federatie wil in de gesprekken hierbij vooral inzetten op het basiskader, de financiering
en ICT.
Vraag 3, vanuit het bestuur aan de leden:
Is er behoefte aan meer informatie vanuit de Federatie aan de leden over de rapporten en de
visie van de Federatie erop?
Antwoord:
- Het is veel nieuwe informatie en de rapporten zijn dik. Het ontbreekt de meeste aan tijd en
motivatie om het allemaal bij te houden.
- Het bestuur vraagt de leden via de mail te reageren op deze vraag. Het Federatiebestuur
zal hier dan op terug komen via de nieuwsbrief.

5. Bestuur uitbreiding en taakdifferentiatie
Met het toenemen van het aantal taken en verantwoordelijkheden van de Federatie is de
werklast van het bestuur sterk toegenomen. Om op verantwoorde wijze de komende jaren de
toegenomen taken van het bestuur effectief te kunnen uitvoeren en doelen te realiseren is
uitbreiding van het bestuur en differentiatie van taken en verantwoordelijkheden
noodzakelijk. Het bestuur stelt voor om dit te organiseren d.m.v. een Algemeen bestuur (AB)
en een dagelijks bestuur (DB)

Eric wil zijn werkzaamheden en voorzitterschap op termijn overdragen en alleen op de
achtergrond betrokken blijven. De overige bestuursleden zijn herbenoembaar.
Vraag 4, vanuit het bestuur aan de leden:
Is er consent van de leden voor de herbenoeming van de huidige bestuursleden Eric
Hallensleben, Martien Kroeze en Marlies Kluiters?
Antwoord:
- De leden geven consent en er zijn geen overwegende bezwaren
In de afgelopen periode hebben zich enkele nieuwe bestuursleden aangemeld voor een rol
binnen het Federatiebestuur.
Dat zijn:
- Lian Siebelt, 1e lijns Verloskundige in Dordrecht
- Sandra Simons, 2e lijns Verloskundige in het OLVG
- Marije Droogendijk, 2e lijns Verloskundige uit het Groene Hart ZH in Gouda
- Ingrid van Veen, Gynaecoloog uit het Scheper ZH in Emmen
Er is ook contact met een mogelijke kandidaat, met een management achtergrond, vanuit het
ZH in Twente.
Deze nieuwe kandidaten zouden een bij hun passende rol kunnen krijgen binnen het nieuw
te vormen AB en DB.
De reorganisatie heeft op dit moment nog geen financiële gevolgen voor de leden.
Zodra de financiering van de VSV’s rond is wordt dit opnieuw bekeken.
Vraag 5, vanuit het bestuur aan de leden:
Heeft het bestuur consent van de leden voor het opzetten van een AB en DB binnen het
Federatiebestuur?
Antwoord:
- De leden geven consent en er zijn geen overwegende bezwaren
- Aanvullend wordt afgesproken dat de leden binnen 3 weken (voor 1 Oktober) hun
overwegende bezwaren door te geven aan het Federatiebestuur zodat evt. heroverweging
mogelijk is. De leden zullen op de hoogte gebracht worden van de uitslag.

6. Landelijk Digitaal Zorgpad
Voor de gemeenten in de Veenkoloniën is een digitaal zorgpad voor zwangeren in een
kwetsbare situatie uitgewerkt.
Hierin is in gestandaardiseerde stroomschema’s voor verschillende onderwerpen/ risico’s het
zorgpad naar ondersteuning weer gegeven.
VWS heeft opdracht gegeven om dit digitale zorgpad landelijk beschikbaar te stellen en
betaald de implementatie hiervan.
Op dit moment wordt er in 5 andere gemeenten een pilot gedraaid om het systeem te testen
en te optimaliseren. Hierbij wordt ook gekeken naar het verwerken van de gemeentevariabelen en de VSV- variabelen. Men streeft ernaar om de 1e versie eind 2021 live te
kunnen laten gaan. Pas na alle feedback en evt. aanpassingen hierop wordt het systeem
landelijk ingevoerd. Er zal ook gekeken worden wat de efficiëntste manier is om de
informatie up-to-date te houden.
Oproep aan de leden:
Willen de VSV’s/ IGO’s hun protocollen over de kwetsbare zwangere aan het
Federatiebestuur aanleveren via het volgende mailadres: info@federatievsv.nl
Deze informatie wordt direct praktisch beschikbaar in het digitale zorgpad. Op basis van
Perined worden het verzorgingsgebied van elk VSV gekoppeld worden aan de gemeenten.

7. Capaciteitsprobleem in de Geboortezorg.
Landelijk is er zowel in de 1e als in de 2e lijn een groot personeelstekort in de geboortezorg.
Dit is het gevolg van jarenlange bezuinigingen. Die hebben geleid tot een grote uitstroom van
personeel, onvoldoende opleiden, een hoge werkdruk en een onaantrekkelijk salaris t.o.v. de
gewenste flexibiliteit en niet populaire nachtdiensten.
De centrale regie op het probleem ontbreekt, waardoor iedereen zelf naar (tijdelijke)
oplossingen zoekt.
Vraag 6, vanuit het bestuur aan de leden:
Wat verwachten de leden van de Federatie omtrent het capaciteitsprobleem?
Antwoord:
- Het is fijn als ook het Federatiebestuur het probleem onder de aandacht kan brengen bij de
politiek en landelijke partijen waar zij overleg mee hebben. Financiële oplossingen moeten
vanuit het ministerie komen.
- De maximale efficiëntie op de werkvloer is bereikt.
- De voorkeur gaat uit naar persoonlijk contact tussen de partijen i.p.v. brieven sturen om de
ernst te benadrukken. Brieven hebben minder impact en/of verdwijnen op de stapel.
- Contact opnemen met het Capacitieitsorgaan.
Het bestuur zal zich hierover gaan beraden en houdt de leden op de hoogte.

8. Bijpraten over diverse lopende zaken.
Speurtocht naar verdeelmodel (NZa en VWS).
Na 5 jaar praten over integrale bekostiging is er nog niets veranderd en wordt er nog gewerkt
met de oude verdeelsleutel. De overheid wil het dat integrale tarief slaagt en hebben het
proces met een jaar verlengd. De meningen en kritieken vanuit het werkveld en vanuit de
Federatie zien zij als aanloopproblemen.
KPMG is gevraagd een goede verdeelsleutel op te stellen.
Actualisatie van de zorgstandaard
De werkgroep is bezig met de herziening van de zorgstandaard.
De VIL wordt ook herzien en is een subonderdeel van de zorgstandaard.
De aanpassingen zien er goed uit, er wordt gewaakt voor te veel formalisering.
Alle partijen hebben tot nu toe de wijzigingen geaccordeerd.
Degene die nog opmerkingen of aanvullingen heeft kan die doorgeven aan Marlies Kluiters;
marlies.kluiters@federatievsv.nl of 06-22475020
Eenheid van taal
De werkgroep bestaat 10 jaar en er is in die tijd ongeveer 90% omgezet en ingebouwd in de
softwareprogramma’s.
Momenteel wordt de huidige dataset 2.3 langzaam omgebouwd naar 3.2, de standaard voor
de hele geboortezorg.
Softwareleveranciers zijn machtige partijen en bepalen zelf de snelheid van implementatie.
De meeste bouwen het pas over 2 jaar in.

Wetenschappelijk onderzoek
De Federatie staat positief tegenover het meewerken aan onderzoeken in de geboortezorg.
Op dit moment lopen er 2 onderzoeken.
1. The PRImaRy CaRE InduCtion of labor (PRICE) study;
Dit is een onderzoek waarbij de voor – en nadelen van het breken van de vliezen bij
41 weken wordt onderzocht. Hiervoor is medewerking vanuit de VSV’s nodig. De
Federatie vraagt dan ook hier open voor te staan.
2. COntinuity of Midwifery Care (COMIC)-studie:
Hierbij wordt de continuïteit van de verloskundige zorg gekoppeld aan afwijkingen in
het verwachte aantal inleidingen.
Babyconnect
Er zijn 9 clusters van VSV’s die een aanvraag hebben ingediend bij Babyconnect. Daarvan
zijn er al 4 gehonoreerd, de andere 5 moeten nog beoordeeld worden.
Het is nog niet duidelijk hoe de governance geregeld is. Babyconnect kan daar zelf de beste
informatie over geven. Daarnaast worstelt ook Babyconnect met het probleem dat ze de
softwareleveranciers niet kan aansturen.
Vervolg informatievoorziening
De Federatie zal kijken naar mogelijkheden voor vervolgsessies over de juridische zaken
(november 2021) en de toelichten op de uitgebrachte rapporten voor de VSV’s/ IGO’s die
daar behoefte aan hebben.

Afsluiting
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de aandacht, input en aanwezigheid.

