
Gouda, 5 December 2018
Geachte VSV-ers,

Naar aanleiding van onze laatste bijeenkomst in Gouda,
verschillende vragen van leden en diverse gesprekken met
stakeholders ontvangt u hierbij weer een uitgebreide nieuwsbrief
zodat u goed geïnformeerd de feestdagen en 2019 tegemoet
gaat. 
 
Landelijke bijeenkomsten Federatie van VSV's in 2019
De twee bijeenkomsten van de landelijke Federatie van VSV's in 2019 vinden
plaats op vrijdag 29 Maart en vrijdag 6 September van 13:00 - 17:00 uur in het
Huis van de Stad Gouda!  

Maar aanleiding van uw verzoek om vanuit de Federatie hooguit 2 keer per jaar
een bijeenkomst voor VSV besturen te plannen zijn we momenteel druk in
gesprek met alle partijen om hun activiteiten zo veel mogelijk te coördineren,
zodat u als besturen met de 2 bijeenkomsten van de ook alle relevante
informatie ontvangt.

De landelijke bijeenkomst van 29 Maart 2019 bestaat uit een (korte) Algemene
Leden Vergadering en interactief deel. Natuurlijk ontbreekt ook de halfjaarlijkse
update op allerlei relevante terreinen niet zodat u weer echt bent geïnformeerd!

Koos van der Velde komt ons meer te vertellen over de Consortia. Daarnaast
willen wij hem vragen om  samen met ons terug te kijken op 10 jaar “ Een Goed
Begin” met daarbij expliciet de uitnodiging om hem kritisch te ondervragen!
Daarnaast besteden we aandacht aan het thema: Samen beslissen in het VSV.
Hoewel er volop wordt samengewerkt tussen eerste en tweede lijn, is het
samen beslissen en zo nodig nog belangrijker, uitvoeren wat is afgesproken,
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een heel lastige opgave. Met ondersteuning van het Sociocratisch instituut
willen wij in een interactieve sessie aan de hand van 2 transmurale
protocolvoorstellen kijken of wij de knelpunten in dit proces in kaart kunnen
brengen en concrete oplossingssuggesties kunnen geven. 
Vragen en voorbeelden zijn welkom, zodat wij een zo realistisch mogelijk beeld
van de problemen kunnen schetsen.
 
                                                                                                                

Meldt uw VSV-bestuur nu aan voor de ledenbijeenkomst van  29/3!
                                                                                                                
 

Vacature bestuur Federatie
We hebben inmiddels enkele reacties gehad op onze vacature in het bestuur
van de Federatie. Vooralsnog streven we ernaar om alle partijen die in een
VSV zitten ook in het Bestuur te hebben. Zodra we een nieuw bestuurslid
hebben dan zullen wij die voorstellen en op de eerstvolgende ALV de
benoeming aan u voorleggen.
 
Perined
De dataverwerking bij Perined blijft toch een kwetsbaar punt. Het bestuur heeft
dit met de directie van Perined besproken. Het is belangrijk dat u zich realiseert
dat dit vrij complexe materie is waarbij Perined in het eind van de keten zit.
Wanneer data niet, verkeerd of onvoldoende wordt aangeleverd, dan is het
voor Perined onmogelijk om goede cijfers te genereren. Ik verwijs u voor meer
informatie hierover naar het document 'Perined kwaliteitsbewaking en
datastromen' over dit onderwerp, deze week wordt dit document gepubliceerd
op de website van Perined. 
Van de VSV’s vragen wij om de problemen die men bij de PRN registratie
tegenkomt te melden bij ons zodat wij met concrete vragen bij Perined kunnen
komen en vooral ook dus met concrete oplossingen bij u.
 
Eigen groep kennisnetgeboortezorg.nl
Op kennisnet geboortezorg hebben we een semi-open groep aangemaakt
waarvoor u uw VSV zich kan aanmelden. 
 
Cliëntenraad
In de vorige nieuwsbrief melden wij u dat een formele cliëntenraad een officieel
orgaan is dat niet kan worden geïnstalleerd onder een vrijwilligers organisatie.
De Federatie is wel van mening dat cliënt participatie in het VSV heel erg
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belangrijk is. Er bestaan in het land diverse initiatieven die voldoende zijn
uitgetest om ook in andere VSV’s te kunnen worden toegepast. Wij zullen
hierover meer info geven op het besloten deel van kennisnet en in de
bijeenkomst van 29 maart 2019.
 
Consortia
Overleg met de Consortia. Het bestuur van de Federatie heeft een zeer
constructief overleg gehad met een vertegenwoordiging van de Consortia. De
Consortia zijn door de overheid geïnstalleerd, naar aanleiding van het rapport
van Koos van der Velde om te zorgen dqt er binnen de regio’s bestaande
kennis beter wordt gedeeld en om ( regionaal) onderzoek te entameren op het
gebied van de verloskunde in de breedste zin. Het bestuur heeft afgesproken
om meer samen te werken met de consortia, omdat het doen van onderzoek
een belangrijk onderdeel van onze missie is. Op 29 maart zal Koos van der
Velde ons ook vertellen waar de consortia zoal mee bezig zijn, hoe de
geldstromen lopen enz.
 
IGJ
Het bestuur heeft een afspraak gemaakt met de IGJ om te praten over de wijze
waarop zij toezicht willen gaan houden op de VSV’s. Wij zullen hierover na het
bezoek rapporteren.
 
Enquête
Zoals in de laatste vergadering vermeld is er op dit moment noch bij CPZ noch
bij VWS een helder overzicht van alle VSV’s en met name van hun werkwijze
organisatievorm enz. Het is voor ons als Federatie, maar ook voor de
Verloskunde in Nederland van wezenlijk belang dat wij zo snel mogelijk een
helder beeld hebben van deze situatie. 
Om als Federatie effectief te kunnen vertegenwoordigen, en met name om te
zorgen dat de benodigde ondersteuning wordt organiseerd en ook echt terecht
komt bij degenen die daar behoefte aan hebben, is het van wezenlijk belang
dat wij op een aantal dimensies zicht hebben op de landelijke situatie. Om die
reden worden ALLE VSV’s zeer dringend verzocht om even de tijd te nemen
onderstaande enquête in te vullen (benodigde tijd ca. 10 minuten).
U ontvangt een geanonimiseerde terugrapportage, zodat ieder individueel VSV
kan zien hoe het geboortelandschap in Nederland ervoor staat.
 
Heel erg hartelijk bedankt voor uw medewerking. Zodra wij de resultaten
hebben verwerkt stellen wij u op de hoogte van de resultaten.
 

https://nl.surveymonkey.com/r/enquetefederatievsv29maart2019


Met vriendelijke groeten namens het Bestuur, 

Eric Hallensleben, voorzitter 
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