
Gouda, 25 Maart 2020
Geachte collegae, beste VSV besturen, 
 
Omdat ten gevolge van het Corona virus de hele wereld op z'n kop staat,
kon helaas de bijeenkomst van 20 Maart niet doorgaan. 
Wij realiseren ons dat iedereen op dit moment andere zorgen heeft dan
het VSV. Aan de andere kant merken wij hoe cruciaal juist nu een goede
communicatie binnen het VSV is! 
De Federatie stelt daarom aan alle VSV's een online vergaderfaciliteit
gratis ter beschikking voor 3 maanden. 
In de nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe u binnen uw VSV de
communicatie kunt regelen m.b.v. het gotomeeting programma.

Veder delen we via deze nieuwsbrief graag de stand van zaken met u op
de volgende onderwerpen.
 
ALV
De Algemene Leden Vergadering heeft geen doorgang kunnen vinden. We
streven ernaar dat wij op 11 September weer bij elkaar kunnen komen en de
vergadering dan kunnen houden. Omdat sommige zaken, zoals de financiën
niet tot die tijd kunnen wachten heeft het Bestuur noodgedwongen hier en daar
besluiten moeten nemen waar wij liever eerst uw mening over hadden gehoord.
U kunt hier altijd op terugkomen in de komende vergadering!
Voor de bijeenkomsten van de Federatie gaat accreditatie aangevraagd
worden, in ieder geval bij de KNOV en de NVOG. Voor de kraam is deze
accreditatie niet relevant. Mochten er andere participanten zijn waarvoor
accreditatie nodig is, dan horen we graag van u. 
 
Financiën
De kascommissie komt nog bijeen in Maart om de Jaarrekening over 2019 te
bespreken en naar wij hopen ook goed te keuren. Zoals u weet zijn de
vacatiegelden van het bestuur de sluitpost van de begroting en het lijkt erop dat
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wij redelijk uitkomen in 2019. In September leggen wij natuurlijk weer
verantwoording af over de financiën. 
Mede doordat de bijeenkomst in het Stadhuis van Gouda niet door is gegaan is
er voor 2020 voldoende financiële ruimte ontstaan zodat een ophoging van de
contributie voorlopig gelukkig niet nodig is.
 
Online vergaderen
Om alle VSV’s praktisch te faciliteren stelt de Federatie een online
vergaderfaciliteit gratis ter beschikking, voor 3 maanden. Uw VSV ontvangt
deze week de inloggegevens op het mailadres waarmee uw VSV in onze
administratie staat geregistreerd. In deze welkomstmail staat een kort instructie
van de Federatie hoe u uw tijdelijke gebruikersaccount van de speciale
gotomeeting Emergency Remote Work Kit (C19) direct kunt activeren en gaan
gebruiken.  Na drie maanden vervalt uw tijdelijke account automatisch, u zit dus
nergens aan vast!
 
Kraam
Voor kraamverzorgenden zij dit net als voor alle leden van de VSV’s zware en
onzekere tijden. Gelukkig is besloten om de herregistraties voor 9 maanden uit
te stellen indien de kraamverzorgenden niet in staat blijken de benodigde
aantekeningen te halen. Ook zijn er inmiddels heldere instructies gekomen voor
kraamverzorgenden en vindt er op landelijk niveau afstemming plaats. 
 
CPZ
Al langere tijd is er een verzoek van CPZ om meer gezamenlijk op te trekken
en met name om sommige voorlichtingsbijeenkomsten gezamenlijk te
organiseren. Het Bestuur staat hier op zich niet afwijzend tegenover maar heeft
steeds gezegd dat wij hierover eerst de leden willen raadplegen. Helaas is dit
niet mogelijk op de ALV omdat die dus niet doorgaat. Om die reden zullen wij
binnenkort een korte enquête houden onder de leden met een aantal specifieke
vragen t.a.v. de samenwerking met CPZ.
 
Herziening Zorgstandaard
Zoals wellicht bekend is de Federatie gevraagd zitting te nemen in de
commissie Herziening Zorgstandaard. Marlies Kluiters uit ons Bestuur zit daar
namens u allen in.
Dit is DE kans om invloed te hebben op de inhoud van de Standaard.
Ik roep alle VSV’s dan ook op om input te geven aan Marlies zodat zij optimaal
de wensen en behoeften van de VSV’s. Mail
naar marlies.kluiters@federatievsv.nl of naar 06-22475020.
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Kwaliteitsdashboard VSV
Wij werken hard aan het realiseren van dit dashboard. Er is een offerte
gemaakt welke met ZN zal worden besproken. Zowel Babyconnect als Perined
zien veel voordelen en blijven betrokken. Op 9 September uiterlijk meer
nieuws, anders in een eerdere nieuwsbrief.
 
IGJ
Naar aanleiding van bezoeken aan vier VSV's (Boxmeer, Leeuwarden,
Rotterdam-Zuid en Leiden) in het kader van de pilot, zijn rapporten opgesteld.
Deze zijn openbaar gemaakt en met wat moeite te vinden op de website van de
IGJ. Snelste manier is echter intypen bij Google: VSV en IGJ. Er wordt aan
gewekt de vindbaarheid te vergroten. Verder meldt de IGJ dat zij heel
binnenkort het toetsingskader Integrale Geboortezorg zullen publiceren op de
IGJ-website. Door het Coronavirus is nog geen definitieve datum te geven 
 
KNOV
Het Bestuur van de KNOV heeft voorgesteld om op reguliere basis overleg te
hebben met het Bestuur van de Federatie. Op dit moment wordt nog bekeken
hoe we dit het beste vorm kunnen geven. 
 
NVOG
Het bestuur van de Federatie heeft in Februari een eerste kennismaking gehad
met het (bijna voltallige) bestuur van de NVOG. In een kort tijdsbestek hebben
we even goed van gedachten kunnen wisselen over onder meer het experiment
integrale bekostiging geboortezorg, het belang van kwalitatieve registratie, de
noodzaak afstemming symposia in geboortezorg en de positionering van beide
verenigingen. Er volgt een afspraak om verder met elkaar in gesprek te gaan. 
 
NZa
Zoals eerder gemeld is de NZa bezig met een tussenevaluatie van de
Beleidsregel Integrale Bekostiging Geboortezorg. Het Bestuur heeft in een lang
gesprek met de NZa de ruimte gekregen om alle praktische knelpunten met dit
tarief te bespreken. Helaas gaat door het Corona virus vrijwel zeker de
bijeenkomst die stond gepland voor 1 april niet door. Wel is ons het concept
rapport toegezonden en zullen wij ook hierop (schriftelijk) reageren.
 
RIVM
Waar de NZa de Beleidsmaatregel evalueert op toepasbaarheid en financieel
effect e.d. heeft het RIVM de opdracht om de Integrale Bekostiging te



evalueren op inhoudelijk effect op de zorg. Hiertoe is in 2018 reeds een nul
meting verricht en wordt er binnenkort een evaluatie gepubliceerd. Wij hebben
als Bestuur nog net op tijd hiervoor input kunnen geven. Hier komen wij op 11/9
nog terug.
 
Babyconnect
Zoals bekend was het de bedoeling dat in Februari de zogenaamde
2de tranche van de subsidieaanvraag voor ondersteuning bij het opzetten van
een regionaal platform voor gegevens uitwisseling van start zou gaan. Door
knelpunten die bij de aanvraag in de eerste tranche aan het licht kwamen is er
vertraging opgetreden. De regio’s proberen samen met VWS tot een oplossing
te komen zodat de problemen bij de volgende aanvraag ronde zijn opgelost.
Wellicht zal de Beleidsregel voor de subsidie alsmede de tranche indeling nog
worden gewijzigd. Wij adviseren de regio’s om op zich door te gaan met het
zoeken naar een goede regionale overleg/gegevens uitwisselstructuur maar
dringen er wel op aan dat de oplossingen binnen het Framework van
Babyconnect passen. Ook adviseren wij expliciet om geen gelden te betalen
aan individuele software leveranciers. Als er op dit gebied knelpunten zijn,
meldt dit dan bij Babyconnect zodat dit op landelijk niveau kan worden
aangepakt. Bel of mail met Babyconnect: 085-3012941 of info@carecodex.org.
 
Indicatorencommissie
In de indicatoren commissie is hard gewerkt aan het reduceren van het aantal
indicatoren en aan het laten aansluiten van de indicatoren bij de dagelijkse
praktijk. Zo zijn er enkele elementen uit de AOI 5 apart genomen maar de AOI
5 niet als geheel. Ook is er meer gestreefd naar meer uitkomst maten dan naar
structuur maten en wordt er hard gewerkt om zogenaamde PREM’s (Patient
reported experience measures) te ontwikkelen.  Zeker is dat de ICHOM niet in
zijn geheel in de lijst van indicatoren komt. Verder zitten er in de set 2
indicatoren die door het VSV bestuur moeten worden ingevuld (1xper jaar)
De set bestaat nu uit de volgende indicatoren: 1. Opname door kinderarts van
de neonaat, 2. Vroeggeboorte 3. Fluxus, 4. Totale ruptuur, 5. Sectio in de NTSV
groep 6. Borstvoeding 7. Plaats baring 8. Durante partu overdracht NPS+ (op
VSV niveau) en Samenwerking en zorgaanbod VSV (op VSV niveau dus) . Op
de bijeenkomst van 11/9 zullen wij u hier meer over vertellen.
 
Onderzoek
In verband met het Corona virus gaat het onderzoek naar praktijkvariatie bij
inleiden baring (VALID studie) wellicht wat later van start als eerder gepland.
Het onderzoek is wel officieel door ZonMW goedgekeurd en wordt nog steeds
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door de Federatie ondersteund.

Het onderzoek van de TU Tilburg naar besluitvorming in VSV’s loopt ook nog
en hierover zal op 11/9 ook worden gerapporteerd.
 
TNO vraagt u in verband met een ZonMw-onderzoek ‘Samenwerken bij
kinderbeschermings-maatregelen rond de geboorte’ het volgende:
1. Hoe verloopt de samenwerking met betrekking tot deze casuïstiek
(ondertoezichtstelling (OTS) tijdens de zwangerschap en uithuisplaatsing
(MUHP) bij de geboorte), binnen de ziekenhuizen en met de eerstelijns
verloskunde en sociaal domein in uw regio?
2. Met wie binnen het ziekenhuis en/of VSV kunnen wij hierover contact
hebben (graag naam, telefoonnummer, emailadres)?
3. Wordt er in de ziekenhuizen (afdelingen verloskunde, neonatologie, medisch
maatschappelijk werk) in uw regio gewerkt met een protocol of draaiboek voor
uithuisplaatsing direct bij de geboorte van een kind? Graag ontvangen wij dit
protocol (alleen voor gebruik binnen het project). 
Reacties en vragen kunnen naar: remy.vink@tno.nl / 0621134483.
 
Tot slot
Het Bestuur gaat ervan uit dat wij op 11/9 wel bijeen kunnen komen. Mocht
duidelijk worden dat ook dat niet gaat lukken dan gaan wij kijken hoe wij een
online bijeenkomst kunnen houden, in ieder geval voor de ALV.
Wij wensen u erg veel sterkte toe, let goed op uzelf en ook de andere
hulpverleners in uw VSV. Indien u van mening bent dat de Federatie in deze
crisis nog zaken voor de VSV’s zou kunnen regelen, schroom dan niet om ons
te vragen!!
 
Namens het hele Bestuur van de Federatie,
 
Eric Hallensleben, voorzitter
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