
 
Gouda, 9 februari 2023 

 

Betreft: Visiedocument Acute Geboortezorg 

 

Beste VSV-bestuurders, VSV-leden en partners in de geboortezorg,  

Als Federatie leveren we ons Visiedocument Acute Geboortezorg op. Een rapport dat we zoveel 
mogelijk hebben geschreven vanuit het werkveld. Dit begeleidend schrijven is bedoeld om duiding te 
geven aan dit document.  

Waarom dit Visiedocument? 

Net als alle andere acute zorg sectoren, staat de acute geboortezorg onder druk door een combinatie van 
toenemende problematiek op de arbeidsmarkt en een verhoogd én verzwaard aantal zorgvragen. Het 
Integraal Zorgakkoord en de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg van minister Kuipers 
bevestigen de noodzaak voor het uitwerken van de benodigde hervormingen. Hierbij ontbreekt het aan 
een richtinggevend document voor de acute geboortezorg, wat zowel het landelijke gesprek als de 
regionale vertaalslag bemoeilijkt.  

Het Integraal Zorgakkoord brengt ook de stromingen acute zorg en preventie bij elkaar, een uitdaging 
voor de geboortezorgsector, waarin de ROAZ-regio veelal niet dezelfde is als de regio waarin 
domeinoverstijgend wordt samengewerkt rond het thema Kansrijke Start.  

Waar is het visiedocument voor bedoeld? 

Dit rapport geeft niet de oplossing voor alle knelpunten, schaalwrijving en financieringshiaten 
binnen de acute geboortezorg. Wel is het een vertrekpunt om landelijk het gesprek hierover met 
elkaar aan te gaan, met de juiste partijen aan tafel. Waar de geboortezorg op dit moment in het 
kwaliteitskader spoedzorgketen nog buiten beschouwing wordt gelaten, biedt het ook de basis voor 
een uniform vast te stellen kwaliteitskader.   

Regionaal geeft het inzicht en overzicht over de opdracht waar de VSV’s de komende tijd voor staan, 
in en met hun ROAZ. Het biedt een handvat voor de ROAZ-regio: de VSV’s, hun zorgverleners en de 
VSV- en ROAZ-bestuurders die met de transformatieopgaven in de geboortezorgsector aan de slag 
gaan.   

Vervolg 

Voor het opstellen van dit document hebben we partners met diverse achtergronden uit verschillende 
regio’s gecontacteerd. We willen benadrukken dat dit een levend document is. Op basis van deze eerste 
versie willen we het gesprek aangaan met onze leden en onze relevante partners in de 
geboortezorgsector. Om te beginnen voeren we de dialoog met bestuurders van de VSV’s, tijdens de 
capaciteitsworkshop aansluitend op de ALV van de Federatie van VSV’s op 10 maart. 

Vragen en/of opmerkingen over het rapport kunnen gestuurd worden naar info@federatievsv.nl. 
Deze worden gebundeld en opgepakt samen met de input die op de ALV zal worden verzameld.   

 

Veel leesplezier en met vriendelijke groet,  

 

Namens de Federatie van VSV’s, 

Marije Droogendijk  
Vicevoorzitter Federatie van VSV’s 


