Toelichting opzet en totstandkoming VSV basiskader
Aanleiding
De VSV’s hebben hun Federatie (van VSV’s) gevraagd een duidelijk basiskader uit te werken voor de
verantwoordelijkheden en taken van een VSV (bestuur). Hiervoor is het nodig om eerst een aantal
kernvragen over VSV’s helder te beantwoorden.
1. Wat is een VSV en aan welke (rand)voorwaarden moet het voldoen?
2. Wat is het wettelijk kader waarbinnen het VSV functioneert?
3. Wat is doel dat het VSV moet realiseren en hoe wordt zij geacht dit doel te bereiken?
4. Wie heeft of hebben het recht om voorwaarden aan de uitvoering te stellen?
5. Op welke middelen kan het VSV aanspraak maken om het doel te bereiken?
Heldere antwoorden op deze vragen waren niet voorhanden, maar zijn nodig om de besturen van
VSV’s houvast te bieden in hun werk en handvatten te geven voor de inrichting, coördinatie,
uitvoering en management van het VSV. Slechts een beperkt deel van deze vragen wordt
beantwoord door de zorgstandaard. Een groot deel zal in gezamenlijkheid door de VSV’s zelf moeten
worden beantwoord.
Vanuit een representatieve steekproef van 7 VSV’s met een verschillende achtergrond (variërend in
organisatiegraad van IGO tot vrijwilligersorganisaties en variërend in omvang) is in een co-creatie van
zes representatieve VSV’s (incl. IGO) en de Federatie van VSV’s een VSV Basiskader uitgewerkt.
In dit proces van dataverzameling is gebruik gemaakt van (cliënt)vragenlijsten, literatuuronderzoek
(o.a. ZIG, contracten, toetsingskader IGJ), (expert) interviews en focusgroepen. Ook is het perspectief
van belangrijke stakeholders in dit proces meegenomen, deze stakeholders zijn onder andere:
cliënten, IGJ, lokale coalities (Kansrijke Start), Perined, VWS, Zorgstandaard en Zorgverzekeraars.

Context
Cliënten worden steeds mondiger en dat gaat niet aan de geboortezorg voorbij. (a.s.) Ouders denken
kritisch mee over hun behandeling, er is steeds meer informatie over hun eigen gezondheid en meer
mogelijkheden om daar direct zelf in te sturen / organiseren. De rol van de patiënt verandert
daarmee ook. Kon de geboortezorgprofessional zich vroeger nog paternalistisch opstellen (de patiënt
doet wat de gynaecoloog, verloskundige of kraamverzorgende zegt), tegenwoordige nemen patiënt
en de samenwerkende geboortezorgprofessionals beslissingen samen. Dit laatste zien de VSV’s als
een positieve ontwikkeling. In toenemende mate organiseren mensen ook steeds vaker zelf hun zorg.
Het netwerk van geboortezorgprofessionals bieden daarbij expertise en ondersteuning in plaats van
dat zij beslissingen alleen nemen.
Naast de veranderende eisen vanuit patiënten zijn sinds ‘Een goed begin’ in de afgelopen decennium
verschillende externe spelers in de geboortezorg nadrukkelijker verwachtingen gaan uitwerken en
eisen stellen. Dit betreft onder andere de IGJ, Perined, het ZIN en de Zorgverzekeraars.
Zo stelde het ZiN in 2016 de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (waarbij 21 monodisciplinaire
partijen betrokken zijn geweest) vast en neemt het deze op in het register van kwaliteitsstandaarden.
De IGJ heeft daarna een toetsingskader voor de ZIG vastgesteld en richt zich in het bijzonder op het
in kaart brengen van de voortgang van de implementatie van de ZIG, alle bij de geboortezorg
betrokken partijen hebben een inspanningsverplichting om de ZIG te implementeren. Dit zorgde
vervolgens weer voor het opnemen van gerelateerde voorwaarden in contracten van
zorgverzekeraars.
Het VSV is het netwerk van de bij integrale geboortezorg betrokken partijen
en is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking tussen die
partijen, maar op geen enkele wijze is juist dit multidisciplinaire samenwerkingsverband, het VSV,
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betrokken of in staat gesteld om partij te zijn hierin. Merkwaardig genoeg zijn met name de eisen aan
een VSV toegekend en is dit aan de monodisciplinaire beroepsgroepen grotendeels voorbijgegaan.
Merkwaardig omdat er geen duidelijkheid was wat een VSV nu was, moest doen, binnen welk
wettelijk kader en vanuit welke juridische positie. Vanuit die situatie is de Federatie van VSV’s eind
2015 opgericht met als doel een vertrouwde verbindende factor te zijn tussen de circa 71 VSV’s die
allemaal bezig zijn om zo goed mogelijk geboortezorg in hun regio te verzorgen.
De beste garantie voor optimale geboorte zorg is immers een sterk VSV! Het is belangrijk dat de
sterke positie en randvoorwaarden voor de VSV’s optimaal zijn. Zo kunnen zij zich immers
bezighouden met hun kerntaak: Het leveren van goede geboortezorg.
De erkenning van de VSV’s is de afgelopen jaren in onbalans gebleven, enerzijds wordt ze volop
benaderd, gevraagd of vereist om nog meer extra inspanningen te verrichten. Anderzijds blijft de
heldere positionering van zowel VSV’s als haar eigen professionele federatie en de benodigde
financiële compensatie vooralsnog uit.

Opzet VSV basiskader

Vanuit deze ervaren onbalans, de wens om helderheid te krijgen over de vijf kernvragen én over de
structurele benodigde financiën voor de bedrijfsvoering van een VSV is, in afstemming met haar
eigen professionele beroepsgroep, begin 2021 een werkgroep opgericht. Deze werkgroep is gestart
om, aan de hand van de genoemde dataverzameling en rekening houdend met de monodisciplinaire
stakeholders, gezamenlijk en gestructureerd een VSV Basiskader(opzet) uit te werken. Hierin zijn
voor zowel verantwoordelijkheden als taken, de benodigde inhoudelijk en organisatorische
activiteiten en faciliteiten specifiek zijn uitgewerkt. Zorgvuldige registratie van deze VSV’s heeft in
combinatie met de aanwezige kennis binnen het bestuur, voor het eerst geleid tot een goed inzicht in
de extra kosten die de gewenste en noodzakelijke samenwerking met zich meebrengen.
Sinds het rapport Een Goed Begin is ingezet op samenwerking in regionale geboortezorgnetwerken.
De vraag naar integrale zorg maakte dat de samenwerking binnen de VSV’s intenser werd en er meer
gezamenlijke invulling van zorgpaden kwam. Ook de zorgstandaard beschreef specifieke taken,
waardoor het wenselijk werd dat het VSV meer als entiteit zou gaan fungeren. Omdat veel VSV’s
bestonden/bestaan uit vrijwilligersorganisaties, ontstond de noodzaak om zich officieel te formeren.
Gevolg hiervan is dat dit niet meer door een vrijwilligersorganisatie kon/kan, maar hier een officieel
bestuur en beheer noodzakelijk is. Voor deze verantwoordelijkheid van het VSV zijn de eenmalige en
de structurele activiteiten en bijbehorende kosten apart opgenomen.
Door intensere samenwerking en het hebben van verschillende belangen (van de onafhankelijke /
monodisciplinaire deelnemers) is het belangrijk om de besluitvorming binnen het VSV te borgen.
Hiervoor is vaak begeleiding/cursus van buitenaf nodig om hier duidelijk afspraken met elkaar over te
maken. Omdat deze taken niet alleen het VSV bestuur betreffen, is besloten dit als aparte
verantwoordelijkheid uit te werken. Om inhoudelijke en organisatorische eisen eenduidig vast te
leggen zijn ook de volgende verantwoordelijkheden uitgesplitst:
• Multidisciplinaire coördinatie van gezamenlijke zorg van verschillende (autonome)
zorgaanbieders (van VSV) inclusief capaciteitsplanning
• Informatievoorziening en communicatie tussen VSV partners onderling, met partners van het
VSV en tussen VSV's
• Stimuleren/organiseren van (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners op
diverse gebieden (regio / buiten VSV)
Om de kwaliteit van de zorgverlening binnen de geboortezorgketen te borgen is het belangrijk dat de
VSV’s starten met een kwaliteitscyclus binnen de geboortezorgketen. Daarom zijn de PDCA en de
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gecontroleerde aanlevering van indicatoren ook als aparte verantwoordelijkheden in het basiskader
opgenomen.
Naast de 7 verantwoordelijkheden zijn er 10 taken vastgesteld die bij de bedrijfsvoering van een
goed samenwerkend VSV horen.
De representatieve werkgroep heeft vanuit de gestructureerde dataverzameling gekeken welke
taken een VSV heeft (en heeft gekregen in de afgelopen jaren). In het VSV basiskader is beschreven
op welke manier deze taken bij het VSV zijn komen te liggen en welke inzet hiervoor nodig is.
Er blijkt, afhankelijk van de activiteiten van het VSV en de mate waarin er voor de uitvoering van deze
verantwoordelijkheden en taken vacatiegelden worden uitgekeerd een grote variatie in opzet,
werkwijze én in kosten!
De opzet en uitwerking van het VSV basiskader biedt een duidelijk antwoord op de kernvragen en
tegelijkertijd geeft het ook een oplossingsrichting het fundamentele financiële vraagstuk. Het biedt
een praktisch instrument voor het vaststellen welke voorwaarden en financiële middelen nodig zijn
om VSV’s duurzaam te faciliteren in de uitvoering van de extra taken en het kunnen dragen van de
bijbehorende verantwoordelijkheid! Dit alles ter ondersteuning van de landelijke gezamenlijke
doelstelling van VSV’s om de samenwerking en zorguitkomsten verder te verbeteren.
Er zijn nog geen middelen duurzaam beschikbaar voor VSV’s om de extra taken te bekostigen, dit is
geen bestendige situatie.
Op 10 september is het VSV basiskader besproken met en unaniem vastgesteld door de leden van de
Federatie van VSV’s.
De Federatie van VSV’s geeft (namens haar leden) aan graag concreet te bespreken hoe een
koptarief via een beleidsregel multidisciplinaire (domein overstijgende) zorg als additioneel tarief
(categorie ‘organisatie en infrastructuur’) beschikbaar kan komen om VSV’s te faciliteren in het
behalen van de doelstellingen.

Op pagina 4 zijn per categorie van het VSV basiskader de bijbehoren activiteiten voorzien van een samenvattende toelichting.
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