Beste bestuurders en leden van de VSV’s
Even een update vanuit het bestuur. We beginnen maar even bij de Integrale Bekostiging. Het is u
waarschijnlijk bekend dat de Clara Wichman Stichting voornemens is een rechtszaak te beginnen
omdat naar het idee van de Stichting de keuzevrijheid van vrouwen door het IB-voorstel wordt
beperkt. Daarnaast is ook de KNOV van plan een rechtszaak te beginnen omdat de door de KNOV
geraadpleegde advocaten, naast een beperking van de keuzevrijheid ook een onverenigbaarheid met
andere wetgeving zien en er te weinig grond is (geen verbeteringen op alle doelen van de triple aim)
om tot zo’n grote stelselwijziging te komen. Voorlopig wachten we nog op de reactie van de minister
op de vragen van de Tweede Kamer.
Veel VSV’s hebben een brief ontvangen van Perined dat er problemen zijn met de aanlevering van de
zogenaamde kernset, de set data die nodig is voor het aanleveren van de indicatoren en voor
spiegelinformatie voor de VSV’s. De brief is wat ongelukkig geformuleerd. Men zou erin kunnen lezen
dat de eerste lijn de gegevens niet goed aanlevert, dus dat de fout bij de hulpverleners ligt. Dit is
ZEKER NIET het geval. Om te beginnen is 90% van de data goed binnengekomen bij Perined. Maar
een aantal softwareleveranciers heeft de vereiste data niet op tijd kunnen aanleveren bij Perined.
Hierdoor kan Perined (nog) niet de gegevens aanleveren aan het Zorginstituut voor de verplichte
indicatoren en is ook de spiegel informatie niet betrouwbaar. De hoop is dat het toch nog op korte
termijn gaat lukken om alle gegevens goed binnen te krijgen. Wel zijn de partijen in de geboortezorg
gedwongen om bij het Zorginstituut uitstel aan te vragen van aanlevering (maar goed dat doen we bij
de belastingdienst ook vaak…). Heel formeel moet je zeggen dat de hulpverleners verantwoordelijk
zijn, maar omdat die aanlevering buiten het zicht van de hulpverlener om gaat is dat niet eerlijk het
zo te stellen. Wel is de Federatie op landelijk niveau met alle partijen in de Geboortezorg bezig om
meer grip te krijgen op de softwareleveranciers, zodat wij er landelijk eisen kunnen gaan stellen aan
de kwaliteit van de gegevens en aan de noodzakelijke uitwisseling ervan. Dit gebeurt in de
Werkgroep Innovatie en Beheer Cyclus waarin de Federatie een belangrijke rol speelt.
Op 15 april was er een zeer succesvolle en praktische onlinebijeenkomst met de
cliëntenadviesraden/ moederraden waaraan 15 VSV’s deelnamen. De Patiëntfederatie en Stichting
Zelfbewust Zwanger presenteerden gezamenlijk een helder beeld van de rol, uitgangspunten
werkwijze en aandachtgebieden van de moederraden. Enkele deelnemers vanuit een moederraad
hebben suggesties gedaan hoe dit regionaal aan te pakken en de samenwerking vorm te geven. In
het verslag kunt u nog even nalezen wat er in het overleg is besproken.
Zoals u weet kunnen leden al jarenlang gratis twee clientervaringsvragenlijsten (NPS+ en de PCQ)
uitvragen via de Federatie. De responslinks voor 2022 van deze gratis uitvraag van staan al enkele
weken op het ledengedeelte van de website van de Federatie!
De reactiemogelijkheid voor eerdere jaren wordt maandag 23 mei afgesloten. De VSV’s die per
ongeluk nog oude responslinks gebruiken ontvangen via mail bericht incl. responsdownload.
Op deze wijze willen we voorkomen dat u veel extra handelingen moet verrichten om de juiste cijfers
aan te leveren. Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.
De nieuwe online zorgpadentool (psycho)sociale verloskunde: risicoscreening op kwetsbare situaties
tijdens de zwangerschap, is vanaf mei beschikbaar! De eerste duizend dagen in het leven van een
kind hebben veel effect op de gezondheid - nu en later. Daarom is het belangrijk dat
zorgprofessionals snel hulp kunnen inschakelen wanneer een (aanstaande) ouder ondersteuning
nodig heeft. Met behulp van de nieuwe online zorgpadentool kunnen geboortezorgprofessionals snel
de juiste ondersteuning binnen een gemeente te vinden.

Op vrijdag 10 juni organiseren we een onlinebijeenkomst met toelichting en Q&A sessie voor VSV’s
van 15.00 tot 16.30 uur. Dan zullen we ook helder uitleggen hoe de ‘eigen’ protocollen van je VSV
gekoppeld kunnen worden aan deze tool (voor het verzorgingsgebied van het VSV)!
Aanmelden webinar: online zorgpadentool voor gezonde eerste duizend dagen 10 juni 2022!
Op heel korte termijn gaat de Federatie in gesprek met de partijen die landelijk het VSV vormen om
het basiskader vast te stellen. 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. 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 bestuur van de Federatie heeft een zeer positief verkennend gesprek gehad met de afdeling
obstetrie, gynaecologie en fertiliteit van de verpleegkundige beroepsvereniging Verzorgenden en
Verpleegkundigen (V&VN). Deze beroepsgroep speelt een belangrijke rol in de geboortezorg en heeft
vaak direct te maken met hetgeen er in de VSV’s wordt besloten over de zorg aan zwangeren. Ook
zijn zij van groot belang voor het oplossen van de capaciteitsproblemen. Het bestuur is voornemens
om hen directer bij de Federatie te betrekken (zoals we dat ook met de patiënten federatie en de
consortia hebben gedaan). Het was een goed overleg en we houden u op de hoogte.
Tezamen met het bestuur van de NRCG (netwerk regionale consortia geboortezorg) heeft de
Federatie gekeken hoe we samen kunnen optrekken op het gebied van structureren kwaliteitsfocus/cyclus en uitvoering (PDCA) en het meewerken een wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn twee
belangrijke aspecten die we ook in het VSV-basiskader hebben benoemd. Jaarlijks zullen we op deze
punten een samenwerkingsagenda met elkaar maken en zo kijken hoe we in aanvulling op elkaar de
VSV’s kunnen helpen. Belangrijk hierbij is dat input van de VSV’s op deze vlakken via de consortia
en/of de federatie bij ons beiden terechtkomt. Heeft u ideeën of tips, mail ons dan gerust!
We merken dat er veel speelt binnen de geboortezorg en dat ook wij behoefte hebben om onze
leden op de hoogte te houden. Dit zullen we blijven doen door middel van ons nieuwsbrief, maar wij
willen ook LinkedIn gaan gebruiken om interessante bijeenkomsten, korte updates van mooie
samenwerkingen enzovoorts met de leden te delen. We nodigen u daarom ook van harte uit om ons
te volgen!
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