
Gouda, 24 September 2019
Geachte VSV’s,
 
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van de 8e landelijke bijeenkomst
van de Federatie. We hebben terugkijkend een heel goede
bijeenkomst gehad in ons eigen Goudse Stadhuis. 
 
Terugblik op de bijeenkomst van 6-9-2019 
We hebben als bestuur voor een andere opzet gekozen voor deze bijeenkomst.
Op basis van alle signalen uit het veld hebben we een 5 tal werkgroepen
georganiseerd. Gezien de grote diversiteit onder de VSV’s hebben we getracht
om “voor ieder iets =relevants” te bedenken. Dit heeft een aantal erg leerzame
en boeiende workshops opgeleverd.

1. Bij de workshop juridische identiteit werd door de deskundige Titia
Hollman helder uiteengezet hoe het met alle voor- en nadelen zit van een
juridische entiteit en welke mogelijkheden er zijn. De werkgroep werd
druk bezocht en er waren veel vragen die konden worden beantwoord.    
   

2. Er was een workshop grip op de implementatie van de
zorgstandaard door Cora Rehorst en Arthur Weynschenk waarbij een
dashboard van de zorgstandaard werd getoond, liet zien hoe een VSV
zelf een goed inzicht kan krijgen in waar ze staan met de zorgstandaard.
Het dashboard biedt erg veel mogelijkheden voor het opzetten van een
kwaliteitscyclus, het uitzetten van tevredenheidsonderzoek in het VSV en
het spiegelen van het VSV met een landelijke bench. Dit alles met
volledige garantie van de privacy volgens de AVG en de zekerheid dat de
cijfers alleen binnen het eigen VSV zichtbaar zijn.                                
 Het dashboard biedt de mogelijkheid om gegevens uit externe
bronnen te importeren en beschikbaar te maken voor het VSV. Zo
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kunnen leden van de Federatie de reeds geanonimiseerde resultaten
van uw NPS+ uitvraag via de Federatie uploaden!                      
Tijdens de plenaire sessie is afgesproken dat het bestuur van de
Federatie zich gaat inzetten om dit dashboard voor alle aangesloten
VSV’s ter beschikking te krijgen tegen een zo laag mogelijk tarief, liefst
gratis.                                                                                                          
-

3. In de workshop IGO ja of nee, nam Jeannette van Cappelleveen ons
mee naar haar eigen IGO het HAGA  Juliana Geboortecentrum, waarvan
zij directeur is. Zij vertelde helder en openlijk over alle goede maar ook
frustrerende aspecten die bij een IGO komen kijken. Helder was dat zij de
IGO ziet als een experiment dat nog niet geschikt is voor landelijke
invoering.                                                                                                      
-

4. De workshop VSV in 2025 door Paul Asbreuk, Itske Huberts en Roelie
Moorlag focuste vooral op brede vroegsignalering en de verbinding met
de nulde lijn / sociale domein in de regio als vereiste om verschuiving
naar preventie waar te maken. Het toonde duidelijk aan dat iedere regio
anders is en dat met name grote versnippering over gemeenten en
variatie in organisatiegraad van huisartsen en andere partijen in de nulde
lijn, de samenwerking sterk beïnvloeden en kunnen beperken of
versterken.                                                                                                  
 -

5. De workshop Samenwerken met meerdere VSV’s van Annelies de
Vries, over de problemen als je als verloskundige praktijk in meerdere
VSV’s moet participeren maakte heel duidelijk dat het ideaalbeeld dat
iedere zwangere maar binnen één VSV blijft een illusie is (dit werd ook al
bij de IGO workshop duidelijk) en dat het pad dat een zwangere doorloopt
vaak (noodgedwongen) meerdere praktijken, ziekenhuizen en VSV’s
betreft. Dit thema verdient zeker een uitgebreider vervolg!

Al met al een zeer inspirerende ochtend. De presentaties kunt u rustig
teruglezen op het besloten deel voor leden. 
 

Na de lunch was er de bekende update van de stand van zaken in de
geboortezorg, zodat alle besturen weer zijn bijgepraat over de ontwikkelingen
in het veld. Hieronder nog even de belangrijkste zaken op een rij.
 
Bestuur

https://www.federatievsv.nl/voor-leden/nieuwsbrieven/


Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. We zijn druk bezig om een
vertegenwoordiger vanuit de kraamzorg in ons bestuur te krijgen. Dit gaat
hopelijk voor de volgende bijeenkomst op 20-3-2020 zeker lukken. 
 
Verder hebben wij als Bestuur even de begroting van de Federatie getoond. 
De opzet gewijzigde opzet van de bijeenkomst en het aanbod van de
verschillende workshops waren een heel groot succes maar deden wel een
aanslag op de kas … 
Om die reden hebben wij voorgesteld de contributie met €100,- te verhogen.
Vanuit de leden werd hier wisselend op gereageerd en aan het bestuur
meegegeven dat er nog duidelijker moet worden gemaakt waaraan het geld
precies wordt besteedt. Een goede suggestie, zoals voorgesteld ontvangt u in
het laatste kwartaal een toelichting die we daarna in de algemene
ledenvergadering van 2020 zullen bespreken. 
 
Onderzoek
De Federatie ondersteunt actief 2 onderzoeken. 

Het eerste onderzoek gaat over empowerment. Het VSV is een heel
bijzondere organisatie met zeer diverse leden (ziekenhuis, verloskundige
praktijken, gynaecologen, kraam enz.). Het is belangrijk te onderzoeken
hoe deze tezamen een krachtig en slagvaardig bestuur kunnen vormen.
De uitkomsten van ons onderzoek kunnen leiden tot inzichten m.b.t. :

Het verbeteren van de samenwerking binnen VSV’s
Samenhang tussen de effectiviteit van de samenwerking en het
functioneren/presteren van de VSV 

Daarmee kan het onderzoek tegenwicht bieden aan het rapport van het RIVM
en een wetenschappelijk gefundeerde bewijsvoering vormen voor het belang
van VSV’s naar de overheid toe.

Verder participeren wij in een onderzoek naar praktijkvariatie bij
inleidingen van de baring. In de toekomst zal steeds vaker gekeken
worden naar praktijkvariatie en het is belangrijk dat wij als VSV’s hier
vanaf het begin direct bij betrokken zijn. Dit is nodig om over de kwaliteit
van de gegevens te waken en te zorgen dat zij met de juiste nuance
worden geïnterpreteerd.  

CPZ
Na een eerste kennismaking van Bestuur CPZ met Bestuur Federatie zijn
verdere gesprekken gepland om tot een vruchtbare samenwerking te komen.
Hierbij zal op de voorgrond staan om de informatiestromen zoveel mogelijk te



synchroniseren, te zorgen voor ondersteuning van de VSV’s op punten die de
VSV’s naar voren brengen en te zien of wij samen kunnen zorgen dat het
dashboard wordt ingevoerd zonder kosten voor VSV’s.
 
Perined
De problemen met de aanlevering van de eerste lijn zijn opgelost. Wel blijft het
van belang dat u als primaire gebruiker (en betaler) van de software druk
uitoefent op de leveranciers dat zij zich houden aan de afspraken zoals
landelijk gemaakt door alle partijen uit het veld.
 
Indicatoren
De Federatie is actief lid van de Werkgroep indicatoren in de Integrale
Geboortezorg. Dit is een groot overleg met veel partijen en veel
(deel)belangen. De Federatie ziet het als zijn taak om het aantal indicatoren te
beperken en te zorgen dat alleen indicatoren die echt iets over de kwaliteit
zeggen worden gehandhaafd op een manier dat de administratieve last zo veel
mogelijk wordt beperkt. Dit lukt niet voor 2019 maar we hebben goede hoop dat
voor 2020 er een zeer beperkte set zal komen met zinvolle indicatoren.      
Voor de zekerheid wijs ik erop dat voor leden van de Federatie de NPS+
gratis beschikbaar is en via het besloten deel van de website kan worden
opgevraagd en gebruikt! (dit scheelt maar weer tenminste €750,- met de
uitvraag van Perined).
 
Babyconnect
De eerste tranche van aanvragen voor de subsidie om binnen de regio mee te
doen aan het verbinden van de cliënt met haar dossier en de verschillende
hulpverleners onderling, zijn de deur uit. Verdere info is bij de website van
Babyconnect te vinden,www.babyconnect.org. Het Bestuur volgt dit project op
de voet en geeft waar nodig vanuit het perspectief van de VSV’s feedback.
 

Volgende bijeenkomst: 20-3-'20
Op 20 Maart 2020 zullen wij weer bijeenkomen als VSV  Federatie, dan is ook
de ALV. Als Bestuur waren wij enthousiast over de opzet in workshops en over
de aanvang en eindtijden (van 10.00 tot 15.30). 
Bijgevoegd is een korte enquête waarin u uw voorkeuren omtrent de opzet van
de bijeenkomst kunt aangeven. Ook kunt u met ons delen hoe de Federatie -
volgens u - de VSV's verder kan ondersteunen.  

Met klem verzoek ik u om deze nieuwsbrief onder ALLE leden van uw VSV te

http://www.babyconnect.org/
https://nl.surveymonkey.com/r/inventarisatie


verspreiden zodat er geen formatie verschillen ontstaan.
 
Met vriendelijke groeten, namens het hele bestuur:
 
Eric Hallensleben, voorzitter
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