
Gouda, 15 Mei 2020
Geachte collega's,

Weer even een nieuwsbrief van uw Federatie. Wij hopen dat langzaamaan 
in uw VSV de zaken weer enigszins normaliseren en dat u allen de crisis 
gezond bent doorgekomen. Zeker is dat een deel van u van dichtbij het 
verwoestend effect van dit virus heeft meegemaakt. Wij hopen dat er ook 
binnen de VSV’s voldoende steun is geweest.  
Tot nu toe hebben wij ons als Bestuur u zo min mogelijk lastiggevallen 
met de "gewone" zaken. Nu langzamerhand de reguliere zorg weer wordt 
opgestart willen wij ook graag weer met onze leden in contact komen. 
Overigens heeft het Bestuur niet stilgezeten. We hebben overleg gehad 
met de KNOV, NVOG, Indicatoren commissie, de Werkgroep Herziening 
Zorgstandaard, NZa, RIVM, ZN enz. enz. Hieronder sommen wij voor u de 
belangrijkste zaken op, inclusief de ingelaste (online) ALV op 15 juni.

Uitbreiding zwangeren zorg
Na enig geharrewar is er een gezamenlijk persbericht uitgegaan van de KNOV, 
NVK, Bo en NVOG. Helaas is de Federatie hier niet in betrokken geweest. 
Hoewel het goed is dat er zo veel mogelijk gemeenschappelijk door alle 
betrokken partijen wordt gecommuniceerd heeft het bericht over de verruiming 
Geboortezorgmaatregelen voor veel onrust gezorgd. 
Belangrijkste reden is dat het opstarten van de reguliere zorg in erg veel 
ziekenhuizen, maar ook in sommige verloskundige praktijken en echo bureaus, 
met zich meebrengt dat het gewoon niet mogelijk is om de partner mee te laten 
komen. Ook is het in een aantal ziekenhuizen zo dat de verloskamers te klein 
zijn om met 3 cliënten (vrouw, partner en bv. moeder) en het zorgpersoneel de 
1,5 meter te handhaven. Om die reden is het op de meeste plaatsen niet 
mogelijk om de genoemde uitbreiding te realiseren. Dit staat weliswaar in een
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voetnoot maar het bericht heeft duidelijk verkeerde verwachtingen gewerkt met
agressie en teleurstelling en soms ook shoppen tot gevolg. 
Het lijkt ons erg belangrijk dat ieder VSV ervoor zorgt dat er heldere regels zijn
die voor het ziekenhuis anders kunnen zijn dan voor de verloskundige
praktijken. Wij hebben als bijlage een conceptbrief toegevoegd welke op de
website van uw VSV (partners) kan worden geplaatst om te zorgen voor reële
verwachtingen bij uw cliënten. Natuurlijk staat het u vrij om die brief aan te
passen. Wat voorkomen moet worden is dat er een rivaliteit binnen het VSV
ontstaat tussen ziekenhuis en eerste lijn.

ALV
Omdat naar het gevoel van het Bestuur de vergadering van 11/9/2020 nog te
ver weg is, willen wij graag online een AVL organiseren! Ja, dat is een uitdaging
met meer dan 55 leden maar ook wel weer leuk. De bedoeling is dat wij dit op
15/6 van 19.00 tot 20.00 gaan doen. 
We kiezen voor Go-to-Meeting omdat dit AVG-proof is en er veel mensen
kunnen meedoen. Nadere instructies volgen.
De conceptagenda voor de ALV van 15 juni 2020 vindt u hier.   

Uw Federatie is in toenemende mate een gerespecteerde gesprekspartner
is op landelijk niveau en neemt daarbij als kernpartner deel aan landelijke
overleggen!
Voor het bestuur is het een belangrijke vraag aan de leden of wij als
Federatie een grotere plek moeten opeisen waar het gaat over sturing in
de Geboortezorg, of dat wij alleen een belangenbehartiger blijven van de
VSV’s. Hierover willen we graag concreet met u van gedachten willen
wisselen op 15 Juni. Het is dus belangrijk dat u als VSV’s uw stem aan
ons laat horen!!

Aanmelden
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Kraamzorg
Bij de aanvang van de Corona-crisis kregen wij signalen vanuit de Kraamzorg
dat er onvoldoende beschermingsmateriaal was en ook dat heldere instructies
ontbraken. Gelukkig heeft de brancheorganisaties dit snel opgepikt, is er nu
voldoende materiaal en zijn er ook concrete instructies voor de
kraamverzorgenden. Daarnaast lijkt het erop dat ook bij de overheid voldoende
aandacht is voor de financiering van de kraamzorg. De winstmarges bij de
kraamzorg stonden al erg onder druk.

CPZ
Zoals al eerder aangegeven zoekt CPZ regelmatig de samenwerking. Toch is
het Bestuur niet altijd tevreden over die samenwerking. Nog steeds organiseert
het CPZ-bijeenkomsten die vrijwel parallel aan die van de Federatie lopen,
zonder overleg! Ook bij het formuleren van standpunten wordt de Federatie niet
structureel betrokken. 
Het Bestuur werkt aan een notitie over dit onderwerp, maar daarnaast willen we
de VSV besturen ook vragen een kleine enquête hierover in te vullen. 
De uitkomsten tezamen met de notitie vormen de basis voor de discussie op de
ALV van 15/6.  

Herziening Zorgstandaard
Ik herhaal de roep alle VSV’s op om input te geven aan Marlies Kluiters zodat
zij optimaal de wensen en behoeften van de VSV’s. Mail naar
marlies.kluiters@federatievsv.nl of naar 06-22475020.

NZa en RIVM
Zowel de NZa als het RIVM zouden in juni een tussentijdse evaluatie houden
van de Integrale geboortezorg. In verband met de Coronacrisis is de
opleverdatum uitgesteld naar September. Als Federatie hebben wij zowel met
de makers van het RIVM-rapport als van het NZa-rapport gesproken. Hierbij
kunnen we constateren dat met name de NZa eigenlijk al een richting heeft
gekozen en zich weinig door reële feiten omtrent de integrale bekostiging laat
leiden. Het RIVM lijkt naar ons idee een veel eerlijker en reëlere kijk te hebben
op de ingewikkeldheid van de integrale samenwerking in een IGO en meer oog
voor alternatieven. Wij hebben voorgesteld om de IGO’s te vergelijken met
VSV’s waar de samenwerking ook heel goed is maar die ervoor gekozen
hebben geen IGO te worden. Deze suggestie is overgenomen. Er is nog een
inspraak ronde waaraan het Bestuur deelneemt. Wij rapporteren hier in Sept weer 
over.
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Tot slot
Het Bestuur gaat vooralsnog ervan uit dat wij op 11/9 wel bijeen kunnen 
komen. Mocht duidelijk worden dat ook dat niet gaat lukken dan organiseren wij 
wederom een online-bijeenkomst wel even afhankelijk van hoe het gaat op
15/6.
Voor nu wensen wij u wederom erg veel sterkte toe.  Probeer vooral de eenheid 
binnen uw VSV te bewaren, ook al moeten soms dingen in het ziekenhuis 
anders dan in de eerste lijn. Indien u van mening bent dat de Federatie nog 
specifieke zaken voor de VSV’s zou kunnen regelen, schroom dan niet om ons 
te vragen!!

Ik hoop van harte u allen dit keer online te mogen ontmoeten op 15 juni via Go-
to-Meeting (vanuit Gouda).

Hartelijke groet namens het hele Bestuur van de Federatie,

Eric Hallensleben, voorzitter

BIJLAGEN: 
conceptbrief voor de Website
Enquête CPZ
Agenda ALV
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