Gouda, 12 juli 2022
Geachte collegae, beste VSV-bestuurders en leden van de VSV's,
Aan het begin van de zomer nog een nieuwsbrief van ons! Er zijn op zo ontzettend veel gebieden
ontwikkelingen en voortgang dat we dit graag weer zo goed mogelijk geclusterd met u delen! We
snappen dat het een flinke lap tekst is, maar zeker de moeite om te lezen!
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Kwaliteit van Zorg
Organisatie van zorg
Bekostiging en financiering
Preventie en goede start
Data, gegevensuitwisseling en ICT

Zoals wij al in eerdere nieuwsbrieven hebben gerapporteerd, heeft VWS een programma opgezet
dat een versnelling moet brengen in de geboortezorg. Er werden 5 thema’s benoemd en de
Federatie heeft ervoor gekozen deze 5 thema’s als “kapstok” voor haar activiteiten te gebruiken.
Het overheidsprogramma is op aandringen van de Federatie aangepast omdat, naar ons idee, het
weinig zinvol is om te praten over VSV’s en wat die moeten doen, als niet eerst is vastgesteld wat
de (minimale) taken en verantwoordelijkheden van het VSV zijn. Hiertoe hebben wij het
basiskader ontwikkeld en u vindt hier meer over bij Organisatie van Zorg
De overige tafels zijn vooralsnog niet verder ontwikkeld, wel gaan alle werkgroepen in de
Geboortezorg gewoon door en (helaas) is er zelfs sprake van uitbreiding.
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Bijeenkomst 9 september
Op 9 september hopen we met elkaar de tweede bijeenkomst van dit jaar te hebben. Deze zal
(als alle regels het toelaten) plaatsvinden in het Huis van de Stad in Gouda. De inloop vindt plaats
vanaf 12.30 uur, we starten om 13 uur en hopen rond 15.30 af te ronden, zodat het weekend niet
te laat begint.
We hebben een aantal sprekers over onderzoeken en zullen onze onderzoeksagenda die we
samen met de NRCG hebben opgesteld presenteren. Uiteraard kunt u vragen stellen en brengen
we u kort op de hoogte van alle ontwikkelingen.
We weten dat in de ochtend de ALV van de KNOV zal plaatsvinden. Het bleek helaas voor ons
niet mogelijk de bijeenkomst later te laten beginnen, maar we hebben er alle begrip voor als
verloskundigen iets later aanschuiven door hiervoor deel te nemen aan de ALV van de KNOV.
Meer informatie over de bijeenkomst en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.
Kwaliteit van zorg
Indicatoren
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, blijkt het over verslagjaar 2021 niet mogelijk om al de
landelijke indicatoren aan te leveren aan het ZiN. Dit omdat een te groot aantal data ontbreekt om
betrouwbare uitkomsten te presenteren. Zie voor meer informatie hierover ook de nieuwsbrief van
Perined. De oorzaak hiervoor is vooral dat de ICT systemen de benodigde dataset nog niet
volledig hadden ingebouwd. Enerzijds wordt er erg hard gewerkt om alsnog alle data uit de
systemen te krijgen en anderzijds is er een onderzoek gestart in opdracht van Perined en CPZ om
te analyseren hoe het komt dat de data niet compleet zijn. Wij houden u van de
onderzoeksresultaten op de hoogte.
PREM
Vanaf 1 Januari 2023 is het landelijk verplicht om aan iedere client/patient toestemming te vragen
om de zogenaamde PREM (Patient Reported Experience Measures) lijst toe te sturen. Goede
nieuws is dat hiermee de NPS+ kan (maar niet moet) vervallen en er echt inhoudelijk goed wordt
uitgevraagd hoe de client de zorg heeft ervaren. Wel moet er dan het een en ander geregeld
worden. Er is een webinar waarin alvast het een en ander wordt uitgelegd, wij zullen er bij de
bijeenkomst van 9 September uitvoerig op terugkomen en er komt ook nog veel informatie
hierover naar de VSV’s. Geen paniek, het is goed te doen en erg belangrijk dat wij als VSV’s
inzage krijgen in hoe de cliënten onze zorg waarderen!
NRCG
Op 6 Juli 2022 is de Federatie een strategisch partnerschap aangegaan met het Netwerk
Regionale Consortia Geboortezorg. Doel van de samenwerking is:
Een zo goed mogelijke start voor moeder en kind. Dit willen we bereiken door een
ondersteuningsstructuur die richting geeft voor de VSV’s op het gebied van onderzoek en
kwaliteit. Met name het rond maken van de cirkel: Beleid, implementatie, uitvoering en feedback
over wat wel en wat niet werkt, en bijstellen beleid, komt met dit strategisch partnerschap een
stap dichterbij.
Concreet gaan wij op korte termijn een gezamenlijke onderzoek agenda opstellen (wordt op 9
September verder besproken), en een kwaliteit jaarverslag maken. Hierbij worden de consortia in
de regio het aanspreekpunt voor behoeften en vraagstukken op het gebied van kwaliteit in de
regio. Daarnaast hebben wij 4 keer per jaar overleg en zal het bestuur van de Federatie intensief
contact houden met de regio coördinatoren.
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Organisatie van Zorg
Bijeenkomst Basiskader
Op 22 juni hebben we met een aantal kernpartijen een eerste gesprek gehad over het
basiskader dat vanuit de Federatie met hulp van 8 VSV's is samengesteld. Deze gesprekken
worden geïnitieerd door VWS op aanvraag van de federatie. Op een sociocratische wijze lopen
we met elkaar de punten die opgesteld door om te kijken of dit inderdaad een taak van de VSV's
is. Op deze manier kunnen we met elkaar randvoorwaarden voor een VSV opstellen en kunnen
we kijken of en welke financiering hierbij past. VWS is hier intensief bij betrokken en de hoop is
dat wij uiteindelijk een bestuurlijk akkoord bereiken over de taken en verantwoordelijkheden van
de VSV’s. Na de zomer zal er verder gesproken worden met deze partijen over het basiskader.
We zitten nu rond de tafel met een klein deel van de partijen (Patiëntenfederatie, KNOV, NVOG,
Bo geboortezorg, NVZ), we realiseren ons zeker dat er veel meer partijen een relatie met het
VSV hebben. In een volgende stap zullen ook zij worden aangehaakt. Dit proces wordt
gecoördineerd vanuit VWS.
Daarnaast heeft de Federatie een zogenaamde impuls financiering aangevraagd om alvast
forse stappen te faciliteren in de integrale geboortezorg en we ons basiskader ook echt in de
praktijk kunnen uitvoeren tot ook structurele financiering is geregeld.
Het basiskader zoals het nu besproken wordt, vindt u hier
Bekostiging en financiering
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, is er besloten om, naast de bestaande monodisciplinaire
tarieven ook het integraal tarief regulier te maken. De NZa heeft wel aan dit tarief de
mogelijkheid van contractvereisten toegevoegd. Dit betekent concreet dat de verzekeraar, voor
hij met een partij in zee gaat met het integraal tarief, voorwaarden kan stellen (bijvoorbeeld dat
alle cliënten in de regio gelijkwaardige zorg krijgen of dat alle verloskundigenpraktijken kunnen
toetreden).
De NZa zal in de komende tijd, samen met het RIVM, in de geboortezorg monitoren en
onderzoeken hoe het met deze 2 vormen van bekostiging verloopt en of er geen onbedoelde en
ongewenste bijeffecten zijn. Wij zijn als Federatie, samen met andere veldpartijen, door de NZa
uitgenodigd om actief mee te denken over hoe procesmatig die monitoring en dat onderzoek
moet plaatsvinden. Ook hier hoort u op 9 September meer over.
Contributie federatie
We hebben al van een groot aantal VSV's de contributie ontvangen, waarvoor dank! We vinden
bijzonder om te merken dat VSV's veelal de voorgestelde verhoging hebben betaald, we
realiseren ons dat dat niet vanzelfsprekend is!
Mocht u de factuur nog niet ontvangen hebben, kijk dan nog even in uw spam-filter of stuur ons
een mail.
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Preventie en goede start
Prenataal huisbezoek van start per 1 juli
Vanaf 1 juli dit jaar is er vanuit VWS gelde beschikbaar bij de gemeentes om bij kwetsbare
zwangeren een prenataal huisbezoek af te leggen. Dit huisbezoek is bedoeld om in te schatten
welke zorg er nodig is in een gezin. Door deze inschatting te maken, kan men als keten bekijken
hoe de beste zorg geboden kan worden door alle betrokkenen rond de zwangere. De bezoeken
worden afgelegd door de JGZ. Meer informatie kunt u hier lezen.
Data, gegevensuitwisseling
Uitgangspunt blijft steeds dat er eenmalig in het kader van het primaire zorgproces wordt
geregistreerd en er zo weinig mogelijk handelingen moeten worden verricht om inzicht in de
gegevens te krijgen en de gegevens uit te wisselen.
Na stagnatie (zie vorige nieuwsbrief) is er vanuit VWS weer financiering gekomen zowel voor de
regionale partnerschappen als voor Babyconnect zelf. Dit tot 1/1/2024. Voor die tijd moet er nog
veel geregeld worden, onder andere de verankering van de innovatie en beheercyclus.
Er zijn volgens de laatste berichten nog 26 VSV’s die zich (nog) niet bij een regionaal
partnerschap hebben aangesloten. Dit is niet altijd onwil of een bewuste keuze maar kan ook
door overmacht (zoals de ICT agenda van een ziekenhuis) worden veroorzaakt. Babyconnect
nodigt deze VSV’s uit om zich bij bestaande partnerschappen aan te sluiten. Ook wordt
nagedacht om voor die groepen binnen een VSV die wel door willen met de digitale
gegevensuitwisseling ook al kan dat niet door het hele VSV, tegemoet te komen. Hierover hoort
u meer op 9 September.
Tot slot
Het is gelukkig weer een vrolijke nieuwsbrief geworden met toch veel informatie!
Het lijkt erop dat structurele financiering van de VSV’s en daarmee ook de Federatie steeds
dichterbij komt. Wij hopen dat er voor het eind van dit jaar op dit punt veel meer duidelijkheid is.
Tot die tijd gaan wij door om de VSv’s te steunen waar het kan!
We nodigen u daarom ook van harte uit om ons te volgen! En bij vragen over het werk van de
federatie of suggesties voor ons, schroom niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Federatie van VSV’s
Eric Hallensleben en Marije Droogendijk
Voorzitter en vice-voorzitter

Federatie van VSV's, Ronsseweg 3b, 2803 ZA Gouda, The Netherlands
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