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Nederlandse Verloskundige Ketenzorg

Verschillende professionals

Eigen expertise

Eigen verantwoordelijkheden

“Doen waar je goed in bent”

Kansen
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Gevaren

Verschillende professionals
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Eigen verantwoordelijkheden

“Doen waar je goed in bent”



Nederlandse Verloskundige Ketenzorg

Verschillende belangen

Beroepsbelangen versus kwaliteit

Versnippering en verschotting van zorg

Dus het systeem is kwetsbaar!

Gevaren



Nederlandse Verloskundige Ketenzorg

Gevaren

97   ziekenhuizen
466 verloskundige praktijken

Dus 563 verloskundige en gynaecologische 
praktijken zorgen jaarlijks voor 
200.000 zwangerschappen



 Rotterdam Landelijk 

Onder verantwoordelijkheid 1e lijn 3959 35 % 34% 

    Waarvan    

    - Thuis  14% 25% 

   - Ziekenhuis  20% 9% 

    - Kraamhotel  1% * 

Onder verantwoordelijkheid 2e lijn 7533 65 % 66% 

   Waarvan    

 - Verwijzing door 1e lijn tijdens zwangerschap  16% 19% 

 - Verwijzing door 1e lijn tijdens baring  18% 16% 

 - Primair medische indicatie  28% 31% 

Totaal 11492 100% 100% 

 

Stichting Perinatale Registratie Nederland

10%
24%
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Te weinig aandacht geweest voor
de kwaliteit van de keten

Moeizame en verkeerde discussies

Gevaren





Landelijke reacties:

1 – Het is niet waar

2 – Het ligt niet aan ons
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Verkeerde discussies

Zich toeeigenen van competenties

Thuisbevallingen als maat voor kwaliteit 
van eerstelijns verloskundige zorg





Het moet dus echt anders

Inspanningsverplichting versus resultaatverplichting





Veranderend verloskundig bestel:

Wensen en verwachtingen client:
pijnstilling en plaats van de bevalling

Zekere mate van centralisatie

Grote steden problematiek

Wensen en verwachtingen zorgverleners



Het moet dus echt anders

Transmurale verloskundige zorginnovatie

Ontschotting met behoud van specifieke expertise 
van professionals

Kennis en zorg rondom zwangerschap en geboorte veel 
meer als een gezamelijke verantwoordelijkheid zien





Het moet dus echt anders

Dingen beter doen,

…………

Betere dingen doen



Wat is daar voor nodig?

Innovatie kan alleen door verwerven en toepassen 
van nieuwe kennis

Gericht op de hele keten van de zorg rondom zwangerschap, 
geboorte en kraamtijd

Veel meer geplaatst in het continüum van het leven van 
een vrouw en het kind: dus beginnende bij preconceptiezorg 
en aansluitend bij de jeugdzorg



Dokters en doctors nodig

obstetrie, gynaecologie, anatomie, embryologie, interne geneeskunde,
genetica, toxicologie, spoedeisende geneeskunde, epidemiologie en 
statistiek, maatschappelijke gezondheidszorg, beleid en management van 
de gezondheidszorg, sociologie, etc, etc  



Midwifery science



Emancipeer!!



Perinatale gezondheid






