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Projectdoelen Healthy Pregnancy 4 All 

• Aanpak perinatale problematiek in Nederland 
 

• Ontwikkeling en implementatie van experimenten voor: 

- programmatische preconceptiezorg  

- vernieuwde risicoselectie tijdens de zwangerschap met zorgpaden 

passend bij de lokale situatie 
 

• Kennisontwikkeling; identificeren van best practices 



Nijmegen 

Enschede 

Delfzijl Appingedam 

Groningen Menterwolde 

Almere Amsterdam 

Den Haag 

Tilburg 

Heerlen 

Schiedam 

Utrecht 

Pekela 

14 gemeenten 

Aanpak op wijkniveau 

Geselecteerde gemeenten 



Deelproject Risicoselectie in de zwangerschap 



Instrument: R4U scorekaart (Rotterdam Reproductive Risk Reduction) 

 
Sociaal Alg. medisch 

Obstetrisch Etniciteit 

Zorg 

Leefstijl 

• Uniforme risicoschatting 

door  

      1e, 2e en 3e lijn 

• Eenduidige classificatie 

(ja/nee) 

- geen risico  

- één specifiek risico 

- stapeling van risico‟s 

• Weegfactor 

• Zorgtoeleiding  Zorgpaden 

• Casuïstiekbespreking 

Vernieuwde antenatale risicoselectie 



Zorgpaden voor Niet-Medische risicofactoren 



• hulpmiddel 

• voor efficiënte zorgverlening 

• die cliëntgericht is 

• systematiek aanbrengt 

• en „verbindt‟ tussen de verschillende mensen & hun richtlijnen in de keten  

 

Het gaat om de vraag wie doet wat, wanneer en waar bij 

• complexe inhoud en/of 

• complexe processen en/of 

• complexe „doelgroep‟ 

Wat is een zorgpad?  
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Zorgpaden binnen het project Healthy Pregnancy 4 ALL  

 

• Gebaseerd op risicofactoren voortkomend uit de R4U 

• Onderscheid tussen medische en niet-medische zorgpaden  

• Focus op niet-medische zorgpaden  

• Lokale en gezamenlijke aanpak: 

 Gebruik maken van wat er al is binnen: 

 het Verloskundig Samenwerkingsverband / multidisciplinair overleg 

 het gemeentelijk gezondheidsbeleid  

 de sociaal-maatschappelijk dienstverlening (sociale kaart) 

 Gebruikmaken van ervaringen / voorbeelden elders  

 

 

 

 

Ontwikkeling van zorgpaden   



 Sociale kaart: Kennen verloskundige zorgverleners de (juiste) 

dienstverleners?  
 

• Korte lijnen: Kunnen ze dienstverleners gemakkelijk bereiken? Weten ze de 

juiste persoon binnen een organisatie? 
 

• Afstemming: Is de zorg goed op elkaar afgestemd (klantvriendelijk en 

efficiënt)?  
 

• Case-management: Hoe voorkomen we dat een zwangere verloren raakt in 

het web van zorg- en dienstverleners? 
 

• Integrale zorg: Hebben 1e en 2e/3e lijns zorgverleners weet van elkaars 

„netwerk‟? Of moet een zwangere bij een overdracht steeds opnieuw 

beginnen? 

Wat moet het proces naar zorgpaden opleveren? 



Stappenplan: Zorgpaden op lokaal niveau 

Stap 1: ontwikkeling blauwdrukken 
 

 Projectteam HP4ALL, gynaecoloog, GGD Rotterdam, Epidemioloog, Socioloog, GGZ 

 Resultaat: 28 blauwdrukken 

 

 

 



Stap 2: voorbereiding  

 

 Projectteam + lokale projectleider 

 

 Inventarisatie op lokaal niveau:  

 wie ondersteunt binnen de gemeente 

 welke voorzieningen heeft een gemeente 

 welke projecten lopen er al vanuit de gemeente? 

 welke zorgverlener gaat praktijk vertegenwoordigen  

 

Stappenplan: Zorgpaden op lokaal niveau 



Stap 3: bijeenkomst met ‘kleine commissie’ = zorgpadbijeenkomst 

 

 Projectteam, projectleider uit gemeenten, afgevaardigde zorgverleners en ketenpartners 

     De groep wordt steeds groter! 
 

 Zorgpaden aanpassen aan lokale initiatieven, afspraken, “routings” & protocollen binnen 

de gemeente/GGD en uit samenwerkingsverbanden 

 In kaart brengen samenwerkende instanties op praktijkniveau  

(niet elke praktijk/ziekenhuis zal dezelfde hulpverlener consulteren; sommige zorgpaden 

kunnen daarom op bepaalde punten van elkaar verschillen). 

 Prioriteren van zorgpaden  

 Tijdpad afstemmen 

 

 Methode: met behulp van Nul-meting omzetten naar lokale mogelijkheden  

 

Stappenplan: Zorgpaden op lokaal niveau 



Zorgverleners en Ketenpartners 

Top 5 

Nul-meting 



Stap 4: Benaderen lokale instanties  

 

 Projectteam HP4ALL incl. lokale projectleider 

 

 Informeren en consulteren van ketenpartners en/of hulpverlenende instanties (vb 

maatschappelijk werk, CJG, kredietbank, verslavingszorg, etc).  

 1 telefoonnummer, 1 contactpersoon 

 Introductie contactpersonen in zorgpadenoverleg  

 Doel: informeren, kennismaken met vakgebieden, korte lijnen introduceren („gezicht bij 

een naam‟), afstemming.  

 

Stappenplan: Zorgpaden op lokaal niveau 



Stap 5: Draagvlak creëren  

 

 Concept Zorgpaden bespreken in zorgpaden overleg (Projectteam HP4ALL) 

 Consensus bereiken achterban (Zorgverlener) 

 Zorgverlener (vertegenwoordiger) bespreekt concept zorgpaden met achterban (vb 

in het VSV of praktijkoverleg) 

 Terugkoppeling in zorgpadbijeenkomst: aanpassingen bespreken en doorvoeren 

 

Stap 5 herhaalt zich totdat alle gewenste zorgpaden klaar zijn 

 

Stappenplan: Zorgpaden op lokaal niveau 



Stap 6: In gebruik name zorgpaden in dagelijkse praktijkvoering 

 

 Terugkoppeling in werkgroep: haalbaarheid, uitvoerbaarheid, wachtlijsten, bereikbaarheid 

instanties, gewenste resultaat? 

 

 

Stap 7: Borging 

 

 onderhoud netwerken 

 onderhoud zorgpaden 

 binding tussen perinatale gezondheid en andere beleidsterreinen in de gemeente 

 ondersteuning van direct betrokkenen 

 tijd om te laten beklijven 

 

 

 

Stappenplan: Zorgpaden op lokaal niveau 



Resultaat 

Voorbeeld zorgpad psychosociaal 



Resultaat 

Voorbeeld zorgpad huisvesting 



 Zorgverleners en gemeenten/GGD/CJG leren elkaar kennen: relatie tussen perinatale 

gezondheid en beleidsterreinen in de gemeente 

 Public Health betrokken bij de perinatale zorg en inzicht in tijdige aanpak (voor of in de 

zwangerschap) 

 Inzicht in wat er beschikbaar is in een gemeente 

 Respect voor elkaars competenties 

 Bestuurlijk draagvlak voor perinatale gezondheid  

 Uitbreiding naar preconceptiezorg  

 

 

Winst tot nu toe 
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 Reorganisaties binnen praktijk maar ook binnen gemeente  

 Samenwerkingsverbanden  

 Plaats geboortezorg in gemeentebeleid  

 Financiële barrières 

 Concurrentie   

 Verbinding tussen zorgverleners & gemeentelijke diensten: 

 organisatiestructuren  

 autonomie versus multidisciplinair = netwerk van verschillende „diensten‟ 

 Verschillende uitgangspunten onder deelnemers 

- over zorg  

- over bemoeizorg 

 Dynamiek van een sociale kaart (Borging!)  

 

 

 

 

Beïnvloedende factoren 



Samenvattend 

 Ondanks toegenomen kennis over niet-medische risicofactoren zijn er vaak geen 

ketenoverstijgende afspraken tussen zorgverleners en welzijnsorganisaties.  
 

 Met de ontwikkeling en introductie van zorgpaden voor niet-medische problematiek 

komen zorgverleners, gemeenten, de GGD en andere hulporganisaties vaker en 

doelgericht samen en raken zij bekend met elkaars deskundigheden en zorgaanbod. 
 

 De betrokkenheid van ketenpartners en gemeenten bij zorgpaden biedt naast vroegtijdige 

inzet van de meest geëigende zorg, ook buiten het medische domein, ook continuïteit van 

zorg na de zwangerschap.   
 

 Dit kan een bijdrage leveren aan  de samenwerking rondom een zwangere, zodat haar 

efficiënt en vroegtijdig hulp aangeboden kan worden. 
 

 We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de verbetering van  

perinatale uitkomsten in Nederland.  

 

 

 



Bedankt voor uw aandacht! 
a.a.vos@erasmusmc.nl 
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Mw. Daniëlle van Veen, communicatie adviseur 
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Evaluatie van een nieuwe risicoselectie in de zwangerschap  

de R4U scorekaart, aansluitende zorgpaden en casuïstiekbespreking 

 haalbaarheid van de implementatie 

 effectiviteit van R4U scorekaart + zorgpaden  + casuïstiek in 

reductie van perinatale morbiditeit en mortaliteit 

Doelstellingen 

Design 

 

Cluster randomized controlled trial  

- R4U scorekaart + zorgpaden  

- Reguliere antenatale zorg 

 

 

Alle zwangeren wonend in de geselecteerde  

postcode gebieden die komen voor het 1e antenatale consult 

bij verloskundigen en gynaecologen  

 

Studiepopulatie 

Vernieuwde antenatale risicoselectie 



Belangrijkste ingrediënten 

Ondersteuning 


