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Statuten Verloskundig Samenwerkingsverband X
ziekenhuis
I . Begripsomschrijving
Het verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) X is opgericht in september 2007 en betreft een
geformaliseerde samenwerking tussen de gynaecologen van het ziekenhuis, de 1e- en 2e lijns
verloskundigen, kinderartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, echoscopisten, vertegenwoordigers
van kraamzorgorganisaties, vertegenwoordigers van zorggroep Y in het verzorgingsgebied van het
Ziekenhuis.
II. Doel
1. Bevorderen van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening.
2. Vastleggen van afspraken over wie verantwoordelijk is voor de zorg (ketenkwaliteit en
ketenverantwoordelijkheid).
3. Vastleggen van de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van Ziekenhuis van
zorggroep Y, locatie ziekenhuis.
4. Het bevorderen, handhaven en waarborgen van de algemene verloskundige zorg in de regio en het
bevorderen van de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, (al dan niet verloskundig
actieve) huisartsen, kinderartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, echoscopisten, vertegenwoordigers
van kraamzorgorganisaties, vertegenwoordigers van zorggroep Y
III. Status
Het VSV is gebaseerd op vrijwilligheid, bereidwilligheid en professioneel respect, maar niet op
vrijblijvendheid.
Regelmatige aanwezigheid is dus gewenst en door het VSV gemaakte afspraken dienen door een ieder
nagekomen te worden. Het VSV vereist een aanwezigheid van minimaal 2 keer per jaar, per praktijk. Naast
een minimale aanwezigheid van twee keer per jaar, wordt participatie verwacht in het ontwikkelen van
protocollen en zorgpaden.
Om onder eigen verantwoordelijkheid bevallingen op de verloskundige afdeling van het Ziekenhuis te
verrichten in die situaties waarin een normaal beloop van de bevalling te verwachten is, is een
“Toelatingsovereenkomst ziekenhuis X – verloskundige” nodig.
IV. Samenstelling
Leden van het VSV Ziekenhuis X zijn de gynaecologen van het ziekenhuis, 1e en 2e lijns verloskundigen
van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en de eventueel nog verloskundig actieve huisartsen,
vertegenwoordiging van het ziekenhuis/Y, kinderartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen,
vertegenwoordiging van de kraamzorgorganisaties, echoscopisten. . Het VSV bestuur bestaat uit een
gynaecoloog, een eerste- en tweedelijnsverloskundige en een vertegenwoordiger van de
kraamzorgorganisatie.
Naast het bestuur is er een ledenraad met daarin vanuit iedere praktijk een vertegenwoordiger.
De ledenraad overlegt met de eigen achterban en koppelt terug aan het bestuur.
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V. Organisatie
Het bestuur vergaderd iedere vier weken. De ledenraad eens in de zes weken. Notulen worden op de VSV
website geplaatst evenals de bijgehouden presentielijsten. Daarnaast vinden er vier keer per jaar
gezamenlijke bijeenkomsten plaats welke naast mededelingen een thema kunnen behandelen .
Presentatie van afgeronde protocollen en zorgpaden kunnen hier worden gepresenteerd. Eens per jaar
vindt er een gezamenlijke calamiteitentraining plaats.
Ieder VSV lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door
de algemene ledenvergadering.
Voor de precieze werkwijze voortvloeiend uit de organisatiestructuur specifiek voor VSV X wordt
verwezen naar de bijlage "organisatiestructuur VSV X".
VI. Besluitvorming
Besluitvorming binnen VSV X vindt plaats, volgens de principes van de Sociocratische methode, welke
gebaseerd is op gelijkwaardigheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle VSV leden voor het
bepalen en realiseren van de doelen (ad 2) van het VSV X. Daarbij in aanmerking genomen dat alle
besluiten worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte
stemmen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand de vereiste meerderheid
van stemmen is gekregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen
kregen, zo nodig na een tussenstemming.
Leden van het VSV X verplichten zich tot het naleven en het uitvoeren van de gemaakte afspraken,
protocollen en zorgpaden, welke tot stand gekomen zijn vanuit gezamenlijke besluitvorming.
Alle gezamenlijk, binnen het VSV X, gemaakte afspraken, protocollen en zorgpaden, worden op schrift
gesteld, gedigitaliseerd en inzichtelijk voor alle betrokken zorgverleners en cliënten op de website van
het VSV X geplaatst.
VII Geschillenregeling
Tussen partijen of personen van het VSV kunnen geschillen optreden. Voor het verzorgen van
laagdrempelige bemiddeling bij conflicten wordt een commissie ingesteld. Elke betrokken partij wijst één
persoon aan voor deelname in de commissie. De benoemde leden wijzen in onderling overleg een
voorzitter aan. De uitspraak van deze commissie is bindend voor alle partijen.
NB: Mocht één van de leden van bovengenoemde commissie zelf betrokken zijn bij een geschil, dan wordt
er uit de partij van dit lid een tijdelijke vervanging geregeld. Het bestuur vervult tevens de functie van
commissie wanneer er sprake is van conflicten.
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