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De aard en omvang van de problematiek van de 

Haagse Perinatale sterfte heeft vanaf 2010 een

gevoel van urgentie doen ontstaan in alle 

betrokken organisaties. Door krachten, energie 

en middelen te bundelen, goed gebruik te maken 

van de bestaande (infra)structuur en aansluiting 

en afstemming te zoeken, is een kansrijke aanpak 

ontwikkeld.

In 2012 is vanuit het platform Perinatale Gezond-

heid de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid 

(HAPG) gestart “met de ambitie om de ca. 7.000 

kinderen die jaarlijks in Den Haag worden geboren, 

een goede geboorte en gezonde start mee te geven 

en zo bij te dragen aan een gezonde jeugd”.

Deze publicatie bundelt ervaringen en resultaten 

van de gezamenlijke inzet van het Haagse 

geboortezorgnetwerk tot nu. Het is bijzonder om te 

zien hoe gedreven iedereen is om de geboortezorg 

met elkaar te verbeteren.

Als voorzitter van het Platform Perinatale 

Gezondheid doet het mij genoegen om deze 

gezamenlijke resultaten aan u te presenteren.  

Een prestatie van formaat, waarin vanuit een groot 

gevoel van verantwoordelijkheid iedereen zijn/

haar aandeel heeft geleverd. 

Ton van Dijk,

Directeur GGD Haaglanden 

Voorwoord



- Haagse trends in perinatale sterfte en morbiditeit

  

  Versterken Zorg

-   Project Healthy Pregnancy 4 All:  

de R4U voor vernieuwde risicoscreening

- Gebruik R4U scorelijst en zorgpaden regio Den Haag

-  Ontwikkelen Sociale Zorgpaden, aansluitend op de risi-

coscreening bij zwangeren

- Uniformering verloskundige werkafspraken 1e- en 2e lijn

-  Zorginnovatie, deelproject ‘Gezamenlijke intake,  

risicoselectie en toewijzing casemanager’

- CenteringPregnancy in Den Haag

- Professionalisering VSV Bronovo

  Preventie

- Werkgroep Preventie

- Healthy Pregnancy 4 All: Preconceptiezorg

- Toeleiden kinderwensspreekuur (interconceptiezorg)

- Negen Maanden Spel

-  Voorlichtingsmateriaal voor jongeren over  

seksualiteit en gezond zwanger worden

- Module “Gezond Zwanger worden” voor laaggeletterden

- Zwangeren in Beweging

- Voorkom Zwangerschaps diabetes en Kookworkshops

- Voorlichters Gezond Zwanger

  Netwerken en organisatiegraad binnen de keten

- Verbeteren kans op gezonde start

- De Regionale Paraplu

- Verbeteren samenwerking huisartsen - verloskundigen

- District Verloskundig Platform (DVP)

- Ketenpartners 1elijns Kindzorg

- De Kraamschakel

- Verbinding geboortezorg – JGZ – jeugdzorg
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Bij voorkeur blijft de analyse van de perinatale 

gezondheid een bijdrage leveren aan een gerichte 

aanpak ter bevordering van de gezondheid van de 

Haagse baby´s.

De perinatale gezondheid verdient blijvende aan- 

dacht. De afdeling Epidemiologie van GGD Haag-

landen kan, indien de kwaliteit van de gegevens 

hoog blijft, de monitoring hiervan verzorgen.

Een aantal technische aspecten kunnen de analyse 

belemmeren. Zoals de wijze waarop de postcodegebieden 

in Den Haag zijn ingedeeld, of het onvolledig aangeleverd 

zijn van de gegevens. Door inzet van Stichting Perined, 

Erasmus Universiteit, verloskundigen en gynaecologen is 

de kwaliteit van de gegevens verbeterd. 

De bijdrage die de analyses hebben gehad aan een gerichte 

aanpak van perinatale gezondheid. 

De analyses gaven inzicht in de trend van peri-

natale sterfte en morbiditeit in Den Haag. De 

resultaten ondersteunden het gevoel van urgentie 

en gaven focus aan de aanpak ter verbetering van 

de perinatale gezondheid. De perinatale sterfte 

bleek het hoogst in de wijken met een lage sociaal-

economische status. Nieuwe cijfers (2000-2014) 

laten een dalende trend in perinatale sterfte zien: 

zowel in de foetale, vroeg-neonatale als totale 

(t/m 7de dag) perinatale sterfte. Ook in de Haagse 

lage SES-wijken neemt de perinatale sterfte af.

Aan de hand van gegevens uit de Perinatale Registratie 

Nederland over de periode 2000-2008 is de perinatale sterfte 

en morbiditeit in Den Haag onderzocht (Middelkoop et al., 

2011). Een case studie naar de perinatale sterfte onder 

vrouwen van Creoolse herkomst was het vervolg (Kortekaas 

et al., 2013). Begin 2016 zijn de trends in de perinatale 

sterfte en morbiditeit tot en met 2014 onderzocht.

Binnen Europa waren de Nederlandse cijfers voor 

perinatale sterfte hoog. Binnen de vier grote steden 

scoorde Den Haag in 2008 het ongunstigst. Afdeling 

Epidemiologie monitort de perinatale gezondheid 

voor Den Haag totaal en subgroepen binnen Den 

Haag. 

Verloskundigen en gynaecologen die gegevens invoeren, Stichting Perined

Afdeling Epidemiologie, GGD Haaglanden

Erasmus Universiteit Rotterdam

Haagse trends in perinatale sterfte en morbiditeit
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Ambitie: iedere zorgverlener in de gehele geboortezorg 

én JGZ betrekt de sociaal-maatschappelijke situatie van 

cliënten systematisch in intake en beleid en stemmen dit 

af zodat vrouwen tijdens overdrachtsmomenten niet meer 

tussen wal en schip vallen.  

Lokale kansen: de voortzetting van HAPG.  

Landelijke kansen: preventie, samenwerking met 

gemeenten en ‘sociale verloskunde’ via beroepsgroepen en 

het College Perinatale Zorg. 

Blijvende aandacht voor de impact van niet-

medische riscofactoren, die ook bij hoog opgeleide 

vrouwen voorkomen, en sociaal/economische 

gezondheidsverschillen is de basis. Inbouw in 

automatiseringssystemen is een randvoorwaarde.

Aan alle vrouwen zorg-op-maat leveren kan alleen 

door blijvende samenwerking tussen zorg en 

gemeenten.

De R4U kan alleen onderdeel worden van de reguliere 

(systematische) intake als het digitale dossier dit 

ondersteunt. De R4U is ondertussen ingebouwd in de 

automatiseringssystemen van verloskundige praktijken, 

Mosos-BMA volgt.

Het begrip sociale verloskunde, met aandacht voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen voor en bij de geboorte, 

staat nu op het netvlies van zorgverleners en gemeenten.

Door risicofactoren systematisch in kaart te 

brengen, is gerichte zorgtoeleiding mogelijk naar 

zowel zorgverleners uit de perinatale keten als 

naar maatschappelijke of psychosociale diensten 

en jeugdzorg. Zij kunnen op maat aanvullende 

diagnostiek, monitoring, interventies of 

begeleiding bieden. Wie welke zorg en/of hulp 

biedt, is beschreven in zorgpaden.

De R4U scorekaart is ontwikkeld voor screening van 

riscofactoren op ongunstige zwangerschapsuitkomsten en 

het vervolgens bieden van zorg-op-maat. Dit gebeurt op zes 

domeinen: sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde, 

medische en obstetrische risicofactoren. De keuze voor 

de items in de R4U is gebaseerd op bevindingen uit meta-

analyses en uit Nederlandse cohortstudies (Generation R en 

ABCD). Ook de weegfactoren en drempelwaarden zijn aan 

deze studies ontleend (Vos et al., 2015).

Al bij de geboorte zijn er – tussen en binnen 

gemeenten – gezondheidsverschillen die gevol-

gen kunnen hebben op latere leeftijd en in 

volgende generaties. Kinderen van vrouwen in 

achterstandswijken hebben een groter risico op 

perinatale morbiditeit en sterfte, door zowel 

medische als niet-medische factoren in leefstijl, 

leefomstandigheden en psychosociale problematiek.

Den Haag is één van de 14 deelnemende gemeenten aan het project.

Projectteam Healthy Pregnancy 4 All, Erasmus MC te Rotterdam

Project Healthy Pregnancy 4 All: 

de R4U voor vernieuwde risicoscreening
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R4U scorelijst bij iedere vrouw tijdens de 

zwangerschap invullen en zwangeren zo nodig 

verwijzen naar de juiste hulpverlener.

R4U list wordt in Hix opgenomen

Bijscholing verpleegkundigen MCH/Bronovo

Zorgpaden zijn up to date en vindbaar voor 

medewerkers

R4U scorelijst is niet digitaal, wordt op papier ingevuld.

De R4U bevat gespreksonderwerpen die erg privé zijn. 

Met de juiste uitleg erbij zijn mensen altijd bereid te 

antwoorden.

Betreffende zwangere krijgt zorg op maat en is vaak heel 

dankbaar voor de aangeboden doorverwijzing.

Na aanleiding van het invullen van de risicoscore-

lijsten, zijn zwangeren in 2015 verwezen naar de 

volgende ketenpartners:

 11  Xtra

 11  Jip

 1  Fiom ongewenste zwangerschap

 8  Fiom schuldenproblematiek

 3  prenataal huisbezoek/mim/koffiepot

 2  coaching angstige zwangeren

 1  BabyBullenBank

 36  Besproken MDO zwangerenplein

 18  Begeleiding Stoppen met roken

Cumulatie van risicofactoren draagt bij aan 

slechte zwangerschapsuitkomsten. Met de 

R4U screeningslijst kan deze stapeling worden 

uitgevraagd en kan doorverwezen worden naar de 

juiste zorgverlener binnen het zorgpad.

Op Komst, Femme verloskundigen, MCH, Wereld Wonder kraamzorg en Geboortekliniek Den Haag.

Monique Boon, verpleegkundig consulent zwangeren MCH-Bronovo

Gebruik R4U scorelijst en zorgpaden regio Den Haag

Bij eerste consult in begin van de zwangerschap wordt 

de R4U risicoscorelijst afgenomen en zorgpaden ingezet. 

Hiervoor was scholing van artsen nodig. Tevens zijn er 

diverse klinische lessen voor verpleegkundigen verzorgd.
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Het opstellen van nieuwe zorgpaden en de 

digitalisering ervan. 

De werkgroep Borging Zorgpaden die onder het 

District Verloskundig Platform (DVP) valt, draagt 

zorgt voor de borging. Zorgpaden worden ge-

update en zijn voor de hele stad zichtbaar op de 

website van de VZH (voormalige kring).

Een zoektocht door de veelheid van (soms enkel wijk-

gerichte) hulpverlening in Den Haag. Het uitpluizen van 

specifieke problematiek/risico’s kost veel tijd en overleg. 

Den Haag haakte in 2e instantie aan bij de risicoscreening 

middels de R4U. Hierdoor is de verbinding tussen risico-

screening en de zorgpaden altijd nog zwak. Niet iedereen 

die wordt doorverwezen, ‘komt ook altijd aan’. 

De zorgpaden worden gebruikt en de (sociale) zorg voor 

risicozwangeren is verbeterd, o.a. door het kennen van 

elkaars expertise én het inzetten ervan.

Zeven sociale zorgpaden die de sociale kaart ont-

sluiten voor het geboortezorgnetwerk. Toename 

van de samenwerking tussen sociale partners en 

het geboortezorgnetwerk. De eerste zorgpaden zijn 

op 6 maart 2014 gepresenteerd tijdens de Haagse 

Startbijeenkomst Stedelijke sociale zorgpaden 

Geboortezorg. Sinds de aanwezigheid van de zorg-

paden worden meer zwangeren doorverwezen en  

is er meer afstemming met bijvoorbeeld het 

Jonge Moeder Loket. 

In een reeks van ongeveer 10 bijeenkomsten zijn met eerder 

genoemde partners de sociale zorgpaden ontwikkeld. De 

hoge betrokkenheid van partners heeft hieraan bijgedragen. 

Illustratief was de hoge aanwezigheidsgraad, het gevoel van 

eigenaarschap ervaren en het gezamenlijk zoeken naar de 

beste route. 

Het terugbrengen van de sociale risico’s en risico 

accumulatie in de zwangerschap. Aansluitend op 

de risicoscreening ontsluiten zorgpaden de sociale 

kaart en stimuleren deze de samenwerking tussen 

de geboortezorg en multidisciplinaire hulpverlening. 

Voor alle zorgpaden: Lijn1, Xtra, Jong Florence, CJG Den Haag, Haga, Bronovo, MCH, VZH (Verloskundige zorggroep 

Haaglanden), Den Haag op Maat, Jonge Moeder Loket, FIOM, ErasmusMC/HP4All, GGD Haaglanden

Specifieke thema’s: MEE, Parnassia, Veilig Thuis, Welzijn Scheveningen, Humanitas 

Werkgroep Zorgpaden vanuit het DVP, GGD Haaglanden

Ontwikkelen Sociale Zorgpaden,  

aansluitend op de risicoscreening bij zwangeren
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Gezamenlijk blijven streven naar optimalisering van de 

verloskundige zorg waarbij integrale verloskundige zorg op 

de werkvloer een onderdeel is. 

Werkafspraken worden geëvalueerd tijdens de 

verschillende VSV-vergaderingen. Daarnaast worden 

op basis van gegevens uit het veld en/of nieuwe 

evidence, werkafspraken gereviseerd na 1 of 2 jaar. 

Uniforme verloskundige werkafspraken waarbij de zwangere 

centraal staat en waarin 1e- en 2elijnszorg zo goed mogelijk 

tot hun recht komen. 

Zwangere vrouwen worden tijdens de zwanger-

schap en de bevalling door de verloskundige 

begeleid als het kan en komen onder behandeling 

van de gynaecoloog als het moet. Er zijn 11 werk- 

afspraken geüniformeerd waarmee gewerkt 

wordt door verloskundige zorgverleners in zowel 

1e- als 2elijn. Daarnaast is er jaarlijks een aantal 

werkafspraken gereviseerd.

Maandelijkse bijeenkomsten waarbij op basis van weder-

zijds vertrouwen en respect verloskundig beleid getoetst 

werd aan EBM, ervaringen van 1e- en 2elijns zorgverleners. 

Op basis van consensus werden uniforme werkafspraken 

geformuleerd. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn de 

uniforme werkafspraken gepresenteerd.

1elijns verloskundigen werden regelmatig ge-

confronteerd met de verschillen in werkafspraken 

tussen de 4 ziekenhuizen. De wens ontstond om 

gezamenlijk lijn- en ziekenhuisoverstijgend het 

optimale beleid te vinden.

Verloskundige Zorggroep Haaglanden (VZH) v/h Haagse Kring van Verloskundigen, Verloskundige Kring Delft en - Kring 

Westland, Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Bronovo-MCH, VSV Haga en VSV Reinier de Graafziekenhuis. 

Commissie Verloskundige werkafspraken Den Haag - Delft

Uniformering verloskundige werkafspraken 1e- en 2e lijn
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Met het neerzetten van de eerste werkgroepen 

hebben we een vruchtbare bodem gekweekt voor een 

langdurige samenwerking die steeds meer geënt is op 

samenwerking 1e- en 2elijns verloskunde. Inmiddels 

hebben 16 1e lijns praktijken zich aangesloten bij het 

Haga Juliana geboortecentrum.

De werkgroep heet inmiddels ‘Ketenzorg’ en  

komt 4-6 wekelijks bij elkaar. We zitten in een 

voortdurend proces waarbij ieders deelname van 

groot belang geacht wordt.

We stellen de zwangere zoveel mogelijk centraal. De 

zwangeren die gezamenlijk besproken zijn, ervaren deze 

samenwerking veelal positief. We zijn bereid om van 

elkaar te leren vanuit ieders expertise én we zijn bereid 

om samen te werken.

Vertrouwen in elkaar krijgen hebben we overwonnen 

door het proces met elkaar aan te gaan met respect 

voor elkaars autonomie. Op inhoud hebben we elkaar 

gevonden door het gesprek aan te gaan en zoveel 

mogelijk evidence based te werken.Om elkaar persoonlijk 

beter te leren kennen zijn er gezamenlijke workshops 

georganiseerd.

Er zijn gezamenlijk zorgpaden opgesteld, te begin- 

nen bij het basiszorgpad voor iedere zwangere. 

Daarnaast zorgpaden waarbij zwangeren met 

medische indicaties voor het grootste deel in 

de eerste lijn kunnen blijven: gezamenlijke zorg 

zoals: dysmatuur i.a., bariatrische chirurgie i.a. en 

fluxus >1500 cc i.a.. Wekelijks  worden alle 2elijns 

intakes gezamenlijk besproken en de casemanager 

toegewezen. Van de intakes vanuit de 1elijn worden 

de zwangeren besproken die geen blanco anamnese 

hebben. Eenmaal per maand zijn er 2 gezamenlijke 

intakespreekuren met de arts-assistent en 1elijns 

verloskundige van de bij de 2elijn aangemelde 

zwangeren.

Vanuit de visie en missie is door de werkgroep op inhoud 

samengewerkt. Het eerste jaar in een pilot met 3 

verloskunde praktijken uit de regio. Afgelopen jaar met 6 

verloskunde praktijken uit de regio en vanaf heden starten 

we met alle 16 praktijken uit het VSV Haga.

De aanleiding was de behoefte voor een 

intensievere samenwerking tussen de 1e- en 

2elijn verloskunde icm de nieuwbouw van het 

HagaZiekenhuis. Daarnaast was de aanbeveling 

van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 

om een nauwere samenwerking op te zoeken met 

diverse disciplines binnen de geboortezorg.

De 1e- en 2elijns verloskunde en andere disciplines binnen het samenwerkingsverband  

van het Haga Juliana Geboortecentrum.

Werkgroep ketenzorg Haga Juliana Geboortecentrum  
Marga Kortekaas, 1elijns verloskundige en  
Hanneke Feitsma, gynaecoloog

Zorginnovatie, deelproject ‘Gezamenlijke intake,  
risicoselectie en toewijzing casemanager’
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Meer bekendheid van CP onder de zwangeren, grotere 

groepen en voor iedereen de mogelijkheid om hier aan deel 

te nemen met als resultaat een zekere zwangere i.p.v. een 

angstige met een betere uitkomst van de zwangerschap.

CenteringPregnancy is in Nederland gestart in 

2012. Middels intervisie en factsheets worden 

ervaringen en tips onder zorgverleners gedeeld. 

De verloskundigen van de praktijken Tria, Tara en 

Femme werken samen om CenteringPregnancy tot 

een succes te maken in Den Haag. Landelijk wordt 

gewerkt aan een tarief aanvraag om de kosten van 

zorgverleners te compenseren. Daarvoor zijn de 

uitkomsten van de studie ook belangrijk. 

De implementatie van CenteringPregnancy is lastig. 

Het kost tijd en energie om voldoende zwangeren te 

werven en enthousiast te maken. Pas als er meer mond-

tot-mond reclame komt, loopt dat beter. Dan worden de 

groepen ook groter en is het voor de verloskundige meer 

kosteneffectief. In het begin kost het de verloskundige 

ook meer tijd om zich de uitvoer van CenteringPregnancy 

eigen te maken. Het gehele implementatietraject 

duurt gemiddeld 2 jaar. Tot die tijd wordt er van de 

verloskundige een forse investering gevraagd in tijd, 

energie en enthousiasme.

Zwangeren die meedoen aan CP hebben meer ver- 

trouwen in zichzelf, de zwangerschap en bevalling.

Binnen de gehele studie hebben tot nu toe 

710 vrouwen CenteringPregnancy ontvangen. 

De eerste groep zwangeren in Den Haag die 

CenteringPregnancy kregen is gestart in mei 2015 

Momenteel draaien er in Den Haag 5 groepen in 

2 praktijken. De eerste ervaring is dat werven van 

zwangeren moeizaam gaat maar dat ze uiteindelijk 

zeer te spreken zijn over deze vorm van zorg.

1  Voorlichting aan verloskundigen over Centering-

Pregnancy en de bijbehorende studie 

2  Training van verloskundigen in het uitvoeren van 

CenteringPregnancy 

3  Implementatie in de praktijkorganisatie 

4  Werven en enthousiasmeren van zwangeren 

5 Uitvoer van CenteringPregnancy 

6  Data verzameling

CenteringPregnancy is prenatale zorg in een groeps-

setting met in het buitenland goede perinatale uit- 

komsten. Een cohort studie in Nederland laat ook 

positieve resultaten zien zoals minder bijstimulatie 

en pijnbestrijding tijdens de baring, meer start borst-

voeding en hogere tevredenheid onder zwangeren. 

Doel was de effecten van CenteringPregnancy te 

onderzoeken in noordelijk Zuid-Holland en Den Haag.

Verloskundigenpraktijken Tria, Tara en Femme - resp. Anouk Spruit, Leonie Huf, Marlies Heeres

CONNECT-IN studie, TNO Child Health en LUMC

Marlies Rijnders, Birgit Bruinsma-van Zwicht, Matty Crone

CenteringPregnancy in Den Haag
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Fusie met VSV MCH. VSV brede afspraken en 

protocollen ontwikkelen, waarbij door uniformiteit 

we naar een integrale zorgstandaard toe kunnen 

werken en uiteindelijk klaar zijn voor een integraal 

tarief. Zo kan onze patiënt/cliënt van begin tot 

eind, zonder obstakels, haar zwangerschap en 

bevalling tegemoet gaan en zo nodig naadloos van 

de 1e- naar de 2elijn (en eventueel 3e lijn) over gaan 

en weer terug. 

De visie is vastgelegd in een convenant. Aan de 

hand van de IGZ lijst geboortezorg wordt gekeken 

wat er is gerealiseerd en wat aandacht behoeft.  

Zo kijken we steeds of we onze doelen bereikt 

hebben of hoe we daar toe kunnen komen.

Tijd: investering van tijd door voorbespreking van 

vergaderingen. Investering van tijd door iedere vrijdag bij 

elkaar te zitten om patiënten te bespreken. 

Door gezamenlijke aanpak en gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid is er respect voor ieders autonomie en expertise.

We hebben als bestuur en VSV gezamenlijk een 

aantal dingen opgepakt/gerealiseerd, te weten: 

dedicated stuurgroep/bestuur met voorbespreking 

voor VSV vergadering, visie ontwikkeld, gezamen- 

lijke rekening, (na)scholing en trainingen (BLS/ 

SAVE), samenwerkingsconvenant, casuïstiek-

besprekingen, nieuwe zwangeren bespreking 

iedere vrijdagmiddag met de 1elijn, gezamenlijke 

werkafspraken en protocollen, fusie met VSV MCH. 

Professionalisering en enthousiasmeren door een kar-

trekkersgroep wat uiteindelijk het bestuur vormde. Met de 

IGZ-vragenlijst ‘onderzoek geboortezorg’ als leidraad, werd 

de stand van zaken voor het VSV beschreven en werden de 

plannen voor het ontwikkelen van gezamenlijke scholing 

en casuïstiekbespreking, uitgestippeld.

Verdieping en professionalisering van de samen-

werking 1e- en 2elijn met als uitgangspunt ‘een 

goed begin’.

Alle leden (verloskundigenpraktijken, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en kraamschakel) 

aangesloten bij VSV Bronovo

Bestuur VSV Bronovo

Kim Boers, Ben Jacobs, Mervi den Hollander, 

Cornelie Goedhart en Natalie Elderhorst

Professionalisering VSV Bronovo
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•  Niet roken, niet drinken en wel foliumzuur 

slikken tijdens de zwangerschap!

•  Aanhaken met geboortezorg bij 1001 Kritieke 

Dagen en Rookvrije Generatie

Zwangerschap en geboorte is een thema binnen 

de algemene preventie-activiteiten van de GGD  

Haaglanden, Educatie en Jeugdgezondheidszorg. 

Gezond zwanger worden en zijn begint al voor de conceptie. 

De doelgroep van vrouwen die een zwangerschap overweegt,  

is moeilijk te bereiken. Zeker als het gaat om risicogroepen.

Ontplooien en uitvoeren van preventieve activiteiten zijn 

onderdeel van de geboortezorg. 

•  Verschillende interventies om de algemene kennis 

over zwangerschap en geboorte te verhogen: 

9 maanden spel, Gezond Zwanger voorlichtingen.

•  Professionals hebben nu educatief materiaal 

om risicogroepen voor te lichten (voorkom 

zwangerschapsdiabetes).

•  Educatief materiaal als ondersteuning 

van professionals voor risicogroepen 

(zwangerschapsdiabetes).

•  Verbinding van preventie met de geboortezorg. 

Concreet in de Week van de Liefde, Haagse Aanpak 

Gezond Gewicht, Seksuele voorlichting etc. 

De werkgroep heeft 2,5 jaar bestaan en is gestart met 

de inventarisatie: wat is er al en wat is nodig. Er bleek 

behoefte aan het vergroten van de algemene kennis over 

zwangerschap en geboorte in de gemeenschap. Daarnaast 

ontbrak het professionals aan illustratief materiaal voor 

specifieke risico’s te bespreken en was er behoefte aan de 

verbinding van preventie en geboortezorg. 

Het verminderen van de stapeling van risicofactoren 

speelt een grote rol bij de verbetering van de Haagse 

perinatale gezondheid. Van primaire preventie, 

gericht op de hele populatie, tot activiteiten gericht 

op (zwangere) vrouwen in de risicogroepen. Voor 

preventie is een werkgroep opgesteld omdat 

hiervoor een bestaande structuur ontbrak 

Kraamschakel,  Verloskundige Zorggroep Haaglanden (VZH), Jeugdgezondheidszorg, GGD Haaglanden

Annette de Graaf,  

Sr. Projectleider Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid

Werkgroep Preventie
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Den Haag wil er voor zorgen dat meer kinderen 

een goede start bij de geboorte krijgen doordat 

ouders zich beter voorbereiden op een nieuwe 

zwangerschap. Door binnen HAPG te blijven 

werken aan het in gezamenlijkheid toeleiden naar 

– en aanbieden van – preconceptiezorg, worden 

de kansen op een gezonde start voor toekomstige 

Haagse kinderen vergroot. 

Door preconceptiezorg in het grote kader van HAPG 

te plaatsen is er een breed draagvlak gecreëerd 

voor preconceptiezorg en is de aandacht voor pre-

conceptiezorg geborgd. Zorgverleners zijn zich meer 

bewust van de winst die deze zorg op kan leveren. 

Bereikbaarheid van de doelgroep. Dit is aangepakt door het 

uitzetten van preconceptiezorg binnen een groot stedelijk 

netwerk en door het zenden van zowel een algemeen 

informerende brief vanuit de gemeente alsmede een per-

soonlijke uitnodiging van de doelgroep via de huisartsen. 

Den Haag heeft door een multidisciplinaire aanpak de 

meeste preconceptieconsulten uitgevoerd.

Er zijn 587 aanmeldingen voor een kinderwens-

consult geweest in Nederland waarvan 243 aan          mel-

dingen in Den Haag. IzaCura heeft een vergoeding 

voor een kinderwensconsult opgenomen in de 

stadspolis voor minima. Verloskundigen hebben  

de meeste kinderwensconsulten verricht. Er zijn  

17 voorlichters Preconceptiezorg opgeleid. 

We zijn begonnen met het op een gestructureerde manier 

in kaart brengen van waar vrouwen met een kinderwens 

het meeste in de wijk komen en het beste bereikt kunnen 

worden. Vervolgens zijn zorgverleners (huisartsen en 

verloskundigen) via een e-learning module getraind in het 

geven van preconceptievoorlichting en zijn voorlichters 

preconceptiezorg opgeleid. Deze e-learning is ook beschik - 

baar gesteld voor jeugdartsen. Daarna is een wervings- 

strategie op maat uitgezet zoals persoonlijke brieven en 

algemene informatiebrieven.

De perinatale sterfte en ziekte is in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht en Den Haag hoger dan in de 

rest van Nederland. De mogelijke oorzaken hiervoor 

zijn de gezondheidsverschillen in de stad en tussen 

bevolkingsgroepen. Door het aanpakken van deze 

verschillen wil Den Haag de perinatale sterfte en 

ziekte terugdringen.

Erasmus MC, GGD Haaglanden, Verloskundigenpraktijken , Huisartsenpraktijken, IzaCura

Projectteam Healthy Pregnancy 4 All

Erasmus MC te Rotterdam

Healthy Pregnancy 4 All: Preconceptiezorg

Video: Kinderwensspreekuur in Den Haag
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Preconceptie en interconceptie zijn belangrijke 

gespreksonderwerpen binnen de JGZ 

contactmomenten. En juist bij de moeilijker 

bereikbare groepen dit bespreekbaar te maken.

Het filmpje blijft beschikbaar.

Angst om kinderwens met ouders bij 4 en 6 maanden te 

bespreken in de JGZ, maar dit gesprek blijkt heel positief 

ontvangen te worden door ouders. Jeugdverpleegkundigen 

en jeugdartsen zijn door het Erasmus MC geschoold op 

inhoud en gespreksvoering.

Gesprek wordt gevoerd en ouders attenderen anderen er 

weer op (gehoord in de spreekkamer).

Nog geen resultaten bekend, het project is onlangs 

gestart.

Voorlichtingsfilmpje, gemaakt in samenwerking 

Erasmus MC en Jong Florence op internet (websites 

CJG en Jong Florence) is openbaar. Op  4 locaties 

loopt dit project en worden ouders verwezen naar 

het kinderwensspreekuur bij verloskundige/huisarts 

en worden ze gewezen op het filmpje. In het kader 

van het onderzoek wordt ouders gevraagd een 

vragenlijst in te vullen.

Zorginnovatie deelproject interconceptiezorg is het 

vervolg op preconceptiezorg, als onderdeel van 

Healthy Pregnancy 4 All, fase 2.

Deelonderzoek van Healthy Pregnancy 4 All - samenwerking Erasmus MC en Jong Florence, verloskundigen en huisartsen.

Deelonderzoek van Healthy Pregnancy 4 All

samenwerking Erasmus MC en Jong Florence

Toeleiden kinderwensspreekuur (interconceptiezorg)
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Dat het gesprek zwangerschap en geboorte gaande 

is en blijft in de gemeenschap waardoor er blijvend 

kennisuitwisseling bestaat. Wens? Zwangerschap 

en geboorte is een normaal gespreksthema en 

er bestaat universele kennis hierover bij alle 

doelgroepen. 

In gesprek blijven over het spel, het stimuleren van 

het gebruik in de gemeenschap. Het is nodig om 

het netwerk met de partners in de wijken blijvend 

te onderhouden.

Het obstakel om het spel te spelen zit vooral in de 

begeleiding. Het vraagt namelijk wat van de spelleider: 

een open houding die uitwisseling en het gesprek 

stimuleert. Uit het implementatie onderzoek kwam de 

aanbeveling: Speel het spel!

Een mooi intercultureel gezelschapsspel over zwangerschap 

wat nieuwsgierigheid opwekt en uitwisseling stimuleert. 

Gezond Zwanger voorlichters gebruiken het spel 

bij de voorlichtingen. In Den Haag zijn 400 spellen 

verspreid. Jongeren en ouderen zijn enthousiast 

over het spel. Landelijk is het spel enthousiast 

ontvangen.

1  Gezamenlijk het doel, de problemen en de juiste 

informatie bijeen brengen. 

2  Ontwikkelen van het spel; de verschillende soorten 

kaarten, het spel element. 

3  Verspreiding en implementatie in beide steden, inclusief 

een onderzoek naar de implementatie.

Het Negen Maanden Spel is een middel om laag-

drempelig en op grotere schaal gezondheids-

voorlichting te geven aan de doelgroepen die 

een kennisachterstand hebben als het gaat om 

zwangerschap en geboorte. Het spel is eenvoudig 

te spelen. 

In de begeleidingsgroep: verloskundigen, gynaecologen, gezondheidsvoorlichters, jeugdverpleegkundigen, 

kraamverzorgenden, afdeling Gezondheidsbevordering. 

Na de lancering is er onderzoek gedaan naar het gebruik door artsen in opleiding en een student HBO pedagogiek. 

Spel op Maat, in opdracht van Gemeente Den Haag/GGD Haaglanden  

en Gemeente Rotterdam/GGD Rijnmond 

Negen Maanden Spel
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Gezonde zwangerschap onderdeel maken van 

reguliere lesprogramma’s. Bewustwording bij 

jongeren creëren over het belang van een gezonde 

leefstijl tijdens zwangerschap. Aandacht geven  

aan jongeren met een licht verstandelijke 

beperking.

Gezond zwanger is onderdeel geworden van het 

voorlichtingsprogramma Seksualiteit van GGD 

Haaglanden. 

•  Poster sluit aan bij jongeren, ouderen vinden de poster 

soms te confronterend.

•  Er was veel tijd en aandacht nodig om poster echt te 

gebruiken. 

Een dynamische methode om op een heel andere 

manier met jongeren in gesprek te gaan over 

seksualiteit en zwangerschap. 

Poster is bekend op Haagse scholen (zeker 750 

posters verspreid in Den Haag). Poster geeft 

aanleiding om het gesprek aan te gaan met 

jongeren. Gezonde Zwangerschap is nu onderdeel 

binnen het voorlichtingsprogramma Seksualiteit 

van GGD Haaglanden. 

Start: Welke kennis hebben jongeren nodig, hoe kunnen 

we dat anders en leuk overbrengen en welke vorm en 

illustraties spreken aan? Spannend om het uit te testen 

op scholen. De poster is gelanceerd tijdens de Week van 

de Liefde. Een goed moment om daarna op scholen, bij 

de onderwijsbegeleiders, de posters onder de aandacht te 

brengen. ‘Gezond Zwanger’ was in 2014 het thema op de 

GGD jaarbijeenkomst. 

Er is onvoldoende kennis bij jongeren over gezond 

zwanger worden. Daarom de poster: Vind jij 

iemand leuk? De poster geeft jongeren inzicht als 

het gaat om verliefd zijn, keuzes maken enz. 

GGD Haaglanden, de Jutters, JGZ, verloskundigen, Voortgezet Onderwijs scholen, praktijk leerscholen, Centrum 16∙22

GGD Haaglanden

Voorlichtingsmateriaal voor jongeren  

over seksualiteit en gezond zwanger worden
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In de toekomst kan het programma worden uitgebreid of 

bewerkt met meerdere hoofdstukken. 

Het staat op de oefenportal Oefenen.nl.

Omzetten van specialistisch taalgebruik vanuit de 

medische sector naar begrijpelijke taal voor de doelgroep 

zonder belerend te zijn. Uitwerken van beeldmateriaal 

(+animaties) dat aanspreekt en uitnodigt om het 

programma te volgen.

Het staat in 2015 met 38.361 bezoekers in de top tien van 

best bezochte programmapagina’s Oefenen.nl in 2015, 

terwijl het programma pas 3 maanden live stond.

Een online oefenprogramma dat bestaat uit zeven 

hoofdstukken met videostrips en oefeningen. Ieder 

hoofdstuk opent met een animatie. De animaties 

vormen samen één stripverhaal. Het programma 

richt zich op langzaam lerende, laaggeletterde en/

of analfabete jongvolwassenen, zowel autochtoon 

als allochtoon, en hun omgeving. Het programma 

is voor het onderwijs geschikt voor vmbo en 

mbo. Er is rekening gehouden met eenvoudig 

taalgebruik.

GGD Haaglanden heeft Stichting Expertisecentrum ETV.

nl (ETV.nl) benaderd met de vraag of zij een aanbod kan 

ontwikkelen dat aanvullend is op wat er al binnen de 

preventiecampagne is en aansluit bij de (jong)volwassen 

laaggeletterden. Input en feedback voor het Inhoudelijk 

Kader kwam van een adviesgroep van HP4all/Erasmus MC. 

Daarna werd het online oefenprogramma ontwikkeld met 

passend beeldmateriaal. 

Om gezond zwanger te worden en daarna een 

gezonde baby te krijgen is het verstandig om vooraf 

over bepaalde zaken na te denken. Gezond zwanger 

worden heeft met leefstijl te maken en gaat over 

de periode voordat iemand zwanger wil worden. 

Jongvolwassenen kunnen online kennis opdoen en 

vaardigheden oefenen rondom dit thema.

Gezond Zwanger worden is een programma van Stichting Expertisecentrum ETV.nl en is gemaakt in samenwerking met 

de GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag.

Stichting Expertisecentrum ETV.nl

Eefje Lonis

Module “Gezond Zwanger worden” voor laaggeletterden 
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Als de pilot slaagt kan het project uitgebreid worden 

naar andere wijken, zoals Moerwijk, Morgenstond 

en Laak-Centraal. Een andere ambitie is de doel-

groep uit te breiden naar vrouwen die voor of na 

hun zwangerschap in beweging willen komen. 

Binnen de pilot wordt gekeken op welke manier de 

bijeenkomsten het beste kunnen worden ingevuld.

Als de pilot slaagt, dan is de volgende stap de 

gezamenlijke borging van de bijeenkomsten, o.a. 

door het betrekken van een zorgverzekeraar. 

Het is een uitdaging om vrouwen te motiveren naar de 

bijeenkomsten te komen. Door ze na te bellen wanneer ze bij 

de verloskundige hebben aangegeven interesse te hebben in 

de les wordt geprobeerd het aantal deelnemers te vergroten. 

De inzet vanuit de betrokken verloskundigen-praktijken en 

de Buurtsportcoaches Sport en Gezondheid om dit project te 

laten slagen, zij trekken het project. 

Sinds begin 2016 is er op donderdag van 9.00 tot 

10.00 uur een beweegbijeenkomst voor zwangere 

vrouwen in De Mussen, de kosten per deelname 

zijn 1 euro. Er zijn twee beweegdocenten (vrouwen) 

aanwezig die voor een stuk inspanning en ontspan-

ning zorgen tijdens de les. De verloskundigen en de 

Buurtsportcoaches Sport en Gezondheid leveren veel 

inspanning om vrouwen enthousiast te krijgen voor 

de les. 

Er zijn veel signalen dat zwangere vrouwen uit de 

stads  delen Centrum, Laak en Escamp inactief zijn.  

30 Minuten per dag matig bewegen is de beweeg-

norm, dat is   belang rijk voor de gezondheid van 

moeder en kind. Door al tijdens de zwangerschap in 

te zetten op een gezonde leefstijl van aanstaande 

moeders wordt de kans op een gezonde leefstijl bij 

het kind vergroot. HAGG, HAPG, Sportsupport en 

verloskundigen zetten zich hiervoor in. 

GGD Haaglanden

Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)

Zwangeren in Beweging

HAGG, HAPG, Sportsupport, Verloskundigenpraktijken

HAGG, HAPG en Sportsupport werken gezamenlijk aan het 

verhogen van een gezonde leefstijl van moeder en kind. 

De Buurtsportcoaches Sport en Gezondheid (Sportsupport) 

bereiken inactieve volwassenen met beweegaanbod. Door 

met verloskundigen (en andere professionals) in de wijk 

samen te werken, worden inactieve zwangere vrouwen 

doorverwezen naar dit beweegaanbod. De Buurtsportcoaches 

Sport en Gezondheid en hun beweegdocenten hebben een 

scholing gehad over de beweegmogelijkheden en -risico’s bij 

zwangere vrouwen. 
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De folder wordt een vast onderdeel van het 

spreekuur bij verloskundigen voor vrouwen uit de 

hoog-risicodoelgroep. De kans op doorverwijzing 

is zo groter. Financiering door de zorgverzekeraar 

helpt de workshops te kunnen blijven aanbieden. 

HAGG, HAPG, verloskundigen en diëtisten weten 

elkaar te vinden en werken samen aan het bereiken 

van zwangeren. De ontwikkeling is neergelegd 

bij twee diëtisten, waardoor er gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is. De aansluiting van de 

kookworkshop op de bestaande folder is belangrijk 

voor de doorverwijzing van de zwangeren.

Drempels die we voorzien hadden: het werven van 

voldoende vrouwen per bijeenkomst, vrouwen vragen 

tijd vrij te maken voor twee bijeenkomsten (totaal 3 uur). 

We werken ook aan de borging van de workshop, zodat 

verloskundigen en de diëtisten samen de workshops 

zelfstandig kunnen voortzetten. 

De werkvorm van de workshop: aansluiting vinden 

bij de individuele eetcultuur van de zwangere. En het 

enthousiasme van – en de samenwerking tussen – diëtisten 

voor het vormgeven van een passende en leerzame 

kookworkshop voor deze risicodoelgroep. 

Er zijn steeds 2 bijeenkomsten waarin voorlichting 

en koken samenkomen. De workshop sluit aan bij 

de individuele eetcultuur van de zwangere. In 2016 

kunnen 10 volledige workshops worden gegeven 

door de diëtist. Voorlichtsters Gezond Zwanger 

zijn gastvrouw tijdens de bijeenkomst, zodat er 

laagdrempelig vragen gesteld kunnen worden. Nu 

wordt er gewerfd door verloskundigenpraktijken 

Tara en Ella, alle andere praktijken kunnen ook 

doorverwijzen. In mei 2016 wordt gestart.

HAPG en HAGG werken samen in het bereiken van 

(aanstaande) moeders (pijler 1 HAPG), omdat een gezonde 

leefstijl goed is voor moeder en kind. De folder Voorkom 

Zwangerschapsdiabetes die door HAPG is ontwikkeld, 

is goed ontvangen door de verloskundigen. Lotte Nap, 

Diëtist in Den Haag en Hoi Sun Snoek, stagiaire Voeding en 

Diëtetiek, hebben de workshop ontwikkeld. Verloskundigen 

van praktijken Ella en Femme hebben meegedacht.

Veel vrouwen in Den Haag behoren tot de risico- 

doelgroep voor zwangerschapsdiabetes. Om verlos- 

kundigen te ondersteunen bij de voorlichting hier-

over, is de folder ‘Voorkom Zwangerschapsdiabetes’ 

ontwikkeld, de kookworkshop sluit hierop aan. 

Ella Verloskundigen, Femme Verloskundigen, Diëtist Lotte Nap, Diëtist in Den Haag, HAGG, HAPG

GGD Haaglanden 

Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)

Voorkom Zwangerschapsdiabetes en Kookworkshops
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Verder gaan met voorlichtingen geven. Nieuwe 

groepen vinden en bestaande contacten blijven 

onderhouden. Er liggen nog genoeg kansen o.a.  

bij zelforganisaties

Voorlichtingen zijn onderdeel geworden van de 

afdeling Gezondheidsbevordering GGD Haaglanden. 

Het vinden van geïnteresseerden voor een 

voorlichting vraagt constante aandacht.

•  Bij aanvang onderschatting van de zwaarte van de 

opleiding, daarom hoge uitval.

•  Voor de voorlichtingen kunnen we minder op het eigen 

netwerk van de voorlichters steunen dan gehoopt.

Het enthousiasme, deskundigheid en inzet van de 

voorlichters voor dit onderwerp in hun vrije tijd. 

Resultaat voorlichters:  

28 gestart met opleiding,  

17 gecertificeerd,  

nu nog 12 actief

Vanaf voorjaar 2014 tot nu (= 2 jaar)  

58 voorlichtingen gegeven voor minimaal 300 

vrouwen én mannen

Volgen van opleiding: september 2013 tot certificering: 

6-8 maanden. Deze periode was een intensief traject 

voor zowel de deelnemers als de begeleiding. De voor-

lichtingen werden vanaf april 2014 gegeven. Vooral via 

taaltrainingen en bestaande vrouwengroepen wordt de 

doelgroep bereikt. 

Goede geboorte en gezonde start voor ± 7000 

baby’s die jaarlijks in Den Haag worden geboren. 

Een gezonde zwangerschap vergroot de kans op 

een gezonde baby.

GGD Haaglanden en HP4All

GGD Haaglanden in samenwerking met HP4All

Voorlichters Gezond Zwanger
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Waar we echt trots op zijn:

De JGZ aan zet: 

Van kinderwens tot voorlichting over gezonde 

zwangerschap/ jongerencontactmoment. 

Van centering pregnancy tot centering parenting. 

Jeugd vanaf –9 maanden staat in het huidige 

jeugdbeleid van de gemeente Den Haag. 

Tijdens de transities preventie hoog op de agenda houden 

Focus op de inhoud en kerndoel = gezonde start 

Het brede draagvlak voor het Platform Perinatale 

Gezondheid en zijn aanpak. 

In huidig jeugdbeleid aandacht voor –9 maanden 

Verbinding geboortezorg met Jeugdgezondheids-

zorg en politiek bestuurlijke aandacht voor 

Gezonde Zwangerschap 

Bereidheid van professionals binnen de geboortezorg en 

jeugdgezondheidszorg om elkaar sneller te vinden. Start 

Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid en borging van  

–9 maanden in jeugdbeleid. 

Het terugdringen van perinatale sterfte en een 

slechte start. Een gezonde zwangerschap draagt 

bij aan een gezonde jeugd en een gezond leven. 

Preventie voor een gezonde jeugd start al voor de 

zwangerschap. Maak gebruik van de risicosignalering 

in de geboortezorg, zorg dat jeugdgezondheidszorg 

hierbij aansluit. 

Gemeente Den Haag

Marianne Beijleveld, beleidsmedewerker jeugd 

Gemeente Den Haag

Verbeteren kans op gezonde start
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Resultaten:

Aan borging wordt gewerkt.  

Goede ideeën zijn welkom! 

Het tastbaar maken van de positieve resultaten 

van het in verbinding stellen van de regio. Het 

nut van de verbinding bewijzen. Welk wiel heeft 

een andere regio al uitgevonden dat wij kunnen 

gebruiken als kapstok?

Het wollige imago van het RVC-NZH was/is een groot 

obstakel om de regionale paraplu te kunnen zijn. Wat is 

het RVC-NZH? Wat is het idee van het RVC-NZH?

Op alle leden van het RVC-NZH, wat is er hard gewerkt aan 

het verbeteren van samenwerking.

Dit zijn een aantal voorbeelden van uitwisseling 

binnen de regio: 

•  Een PRN workshop op locatie. 

•  Het uitwisselen van informatie over groepsvoor-

lichting. 

•  Het input geven vanuit andere regio’s voor een 

project over vroegsignalering. 

•  Het betrekken van de Public Health kant van de 

geboortezorg en cliëntparticipatie bij de start  

van projecten.

Het vormen van het Regionaal Verloskundig Consortium 

Noordelijk Zuid-Holland heeft tijd gekost. Door steeds 

meer bekendheid en vindbaarheid is het gegroeid tot wat 

het nu is: een kennisnetwerk en platform voor ideeën 

& uitwisseling. Een goede stuurgroep heeft bijgedragen 

aan het resultaat van de samenwerking. Op regelmatige 

basis met elkaar van gedachte wisselen is zeer belangrijk 

geweest.

De aanleiding van het initiatief was het invullen 

van een call voor ZonMw om een regionaal 

verloskundig consortium in te richten. Dit naar 

aanleiding van het rapport ‘een goed begin’ waarin 

samenwerking versterken het sleutelwoord was. 

Het invullen van het doel om de regio te verbinden 

is het zijn van de regionale paraplu. Wanneer er in 

de ene regio een projectidee is kan het RVC-NZH 

dienen als verbindend element om uit te zoeken of 

er al iets bestaat in andere regio’s.

Alle organisaties binnen de geboortezorg (van 0e – 3e lijn) verspreid over de gehele regio Noordelijk Zuid-Holland.

Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland  

Evelien Kabel-Savenije  

De Regionale Paraplu 
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Resultaat op de langere termijn:

Door ons te verenigen (huisartsen en 

verloskundigen) kan de zorg goedkoper en hoeft 

alleen waar nodig, 2elijnszorg worden ingezet. 

Door het aanstellen van een vast aanspreekpunt 

voor beide beroepsgroepen, blijft de toegankelijk-

heid en de communicatie open. Het is noodzakelijk 

om op de vergaderingen van de huisartsenkoepels 

en VZH het onderwerp met bepaalde regelmaat 

onder de aandacht te blijven brengen.

Zonder budget (vacatiegeld) voor de leden van deze werk-

groep toch de nodige vergaderingen (en dus tijd) steken in 

dit onderwerp. De obstakels ‘budget’ en ‘tijdsinvestering’ 

hebben we overwonnen doordat de betrokken huisartsen en 

verloskundigen inzagen dat met een betere samenwerking, 

de investering juist tijdswinst én betere zorg oplevert.

Het verbeterde contact tussen verloskundigen en huisartsen 

met als resultaat een betere samenwerking.

De eerste aanzet tot gezamenlijke scholing voor 

huisartsen en verloskundigen is gemaakt. Er zijn 

personen benoemd als vast aanspreekpunt voor de 

andere beroepsgroep. Huisartsen nemen vaker/

makkelijker contact op met verloskundigen. 

Huisartsen raken meer bekend met de richtlijnen 

in de geboortezorg, waardoor patiënten eerder in 

zorg komen bij de verloskundigen, wat resulteert 

in betere zorg en minder onnodige (of juist nodige 

vroegtijdige) doorverwijzingen. En verder is er een 

verbeterde digitale berichtgeving tussen huisartsen 

en verloskundigen.

Het succes van de scholing heeft een vervolg gekregen 

in de vorm van een nieuwe werkgroep: Expertgroep 

Geboortezorg huisartsen-verloskundigen, waarin beide 

beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Doel: communicatie 

verbeteren, beroepsgroepen houden elkaar op de hoogte van 

nieuwe richtlijnen. Methode: er zijn door deze werkgroep 

aanbevelingen geschreven welke gepresenteerd zijn op de 

ledenvergadering van de HKH en VZH. 

De aanleiding voor het verbeteren van de samen-

werking was de Kenniscarrousel Geboortezorg (2013), 

een multidisciplinaire nascholing voor huisartsen 

met verloskunde gerelateerde onderwerpen. Het 

bleek een groot succes, vooral het netwerken in de 

pauze tussen deze beroepsgroepen.

Mariska de Vroomen (HKH), Gré van Gelderen (Arts&Zorg), Janet Kist/Petra Stad (SHG), Kirsten Heetkamp en Chantal 

van der Vliet (VZH), Daphne Metaal (Lijn1), Annette de Graaf (GGD Haaglanden) 

Expertgroep Geboortezorg  

Chantal van der Vliet, Kirsten Heetkamp 

Verbeteren samenwerking huisartsen - verloskundigen
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Blijvende aandachtspunten voor het platform zijn: Wie 

vertegenwoordigt wie in het platform? Zitten de juiste 

partners aan tafel op basis van het gestelde doel? Doen 

we de goede dingen met elkaar? Welke wensen en 

ambities hebben we? Welke landelijke ontwikkelingen 

beïnvloeden de lokale geboortezorg? 

Het is de uitdaging om met elkaar te blijven anticiperen 

op (toekomstige) veranderingen in de maatschappij. Als 

kansen zien we ‘De stem van de zwangere/moeder centraal 

stellen’, met elkaar toewerken naar populatiegerichte 

bekostiging en de toekomst van de sociale verloskunde in 

de wijk verder vormgeven.

Door de jaren heen is de samenwerking vanuit 

het DVP en tussen de partners onderling, sterker 

geworden op basis van gedeelde ideeën over het 

doel en resultaat van het platform. Dit is een 

succesfactor voor duurzaamheid: het gevoel hebben 

dat dit platform toegevoegde waarde heeft voor alle 

betrokkenen en vanuit deze gedachte, aandacht en 

energie vraagt. 

Het enthousiasme en de wil van alle deelnemers om 

– vanuit en samen met het DVP – te werken aan het 

versterken van de (zorg)keten met als resultaat: betere 

zwangerschapsresultaten en tevreden cliënten.

Het DVP is uitgegroeid tot hét overkoepelende 

overlegplatform in Den Haag voor partners in  

de geboortezorgketen en staat of valt met de  

betrokkenheid en energie van alle platform-

deelnemers tezamen. Het DVP komt ieder jaar 4 

keer bijeen en daarnaast wijden we 1 bijeenkomst 

per jaar aan de dialoog met de zorgverzekeraars en 

geboortezorgaanbieders. Door de jaren heen is veel 

aandacht besteed aan de (door)ontwikkeling van 

vorm en inhoud van het platform. 

In 2007 is gewerkt aan het opstellen van een missie en visie 

voor het platform en vanaf 2008 is het DVP als platform 

gaan fungeren. Met de start van de Haagse Aanpak 

Perinatale Gezondheid (HAPG) is het DVP zich vanaf 2013 

gaan bezighouden met het uitvoeren van activiteiten om 

de zorgketen verder te versterken (het DVP geeft uitwerking 

aan de pijler ‘Versterken zorgketen’ binnen de HAPG).

De stuurgroep Modernisering Verloskunde 

adviseert in 2000 om binnen een platform met 

zowel betrokken aanbieders uit de 1elijn als 2elijn, 

afspraken te maken over het realiseren van een 

goede keten rondom zwangerschap, bevalling 

en kraambed. Een jaar na de oprichting van Lijn1 

in 2005, heeft Lijn1 het District Verloskundig 

Platform (DVP) opgericht. Doel van het DVP is om 

invulling te geven aan activiteiten op het gebied 

van de regionale geboortezorg met betrokken 

ketenpartners en aanbieders van geboortezorg.

Lijn1 (Regionale Ondersteunings Structuur/ROS)   

Daphne Metaal, voorzitter DVP  

District Verloskundig Platform (DVP)

Verloskundige Zorggroep Haaglanden (VZH), Kraamschakel, Jong Florence Jeugdgezondheidszorg 0-4, VSV MCH/

Bronovo, VSV Haga, GeboorteHotel Haga, Geboortekliniek Den Haag, Fysiogroep Haaglanden, GGD Haaglanden,  

CJG Den Haag /Gemeente Den Haag, RVC Noordelijk Zuid-Holland, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Lijn1
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Het belang van preventie en samenwerking in 

de 1e lijns geboortezorgketen borgen. Ambitie is 

het op elkaar aansluiting van de diverse digitale 

systemen en komen tot 1 doorlopend kind dossier.

De ketenpartners functioneren vanaf 2016 zelf-

standig, d.w.z. zonder voorzitterschap van Lijn1. 

De partijen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk 

voor het (blijven) investeren in de samenwerking 

als onderdeel van hun werk. De werkgroep komt 

5 x per jaar bijeen om de samenwerking blijvend 

succesvol te laten zijn. 

De positie van de werkgroep, vertegenwoordiging van de 

partijen en de communicatie naar de achterban waren (en 

blijven) aandachtspunten. Er is gewerkt aan ‘het zichtbaar 

maken’ van deze werkgroep en haar activiteiten, er wordt 

kritisch gekeken naar wie zitting heeft in de werkgroep 

en hoe er gecommuniceerd wordt naar de achterban. Er 

is gewerkt aan een duidelijke relatie met het DVP en een 

goede geboortezorgstructuur. Uitdaging blijft: hoe maak 

je zichtbaar wat je doet en hoe houd je de achterban 

betrokken en op één lijn, zoals kraamorganisaties die niet 

zijn aangesloten bij de Kraamschakel. 

Dat we zoveel hebben bereikt als het gaat om het bouwen 

aan vertrouwen, het (er)kennen en inzetten van elkaars 

expertise, het zichtbaar maken van resultaten zoals een 

uniform overdrachtsformulier. We hebben nu korte lijnen en 

de 1e lijnsketen is sterker geworden. 

Er is gestart met het in beeld brengen van knelpunten in 

de keten en wensen en ambities. Een werkgroep is ont-

staan en gestart met het opstellen van een intentie-

verklaring om de samenwerking te intensiveren. In de 

tussentijd is de JGZ 0 - 4 (Jong Florence) ook aangesloten bij 

deze werkgroep.

2011: missie en visietraject en werkplan opstellen 

2012: opstellen intentieverklaring en ondertekening 

2013: werken aan uitvoering werkplan 

2014: werken aan uitvoering werkplan en opstellen 

uniform overdrachtsformulier waarin verloskundige en 

kraam samen overdragen naar de JGZ.

2015: traject ‘stappen zetten naar de toekomst’ en per 

2016: zelfstandig verder (zonder ondersteuning Lijn1)

In 2010 is door Lijn1 (ROS) een initiatiefgroep 

bij elkaar gebracht van Haagse verloskundigen 

en kraamorganisaties om de samenwerking te 

intensiveren en te structureren. 

Verloskundige Zorggroep Haaglanden (VZH), De Kraamschakel en Jong Florence, JGZ 0 - 4 jaar

Ketenpartners 1elijns Kindzorg



BabyCare, Nieuw Leven Kraamzorg, Geboortehotel Haga, Ysa Care, Kraamzorg Florijntje, Kraamzorg Anne, Kraamzorg 

Mama en Baby, Bureau Klasse Kraamzorg, Wereld Wonder, Geboortekliniek Den Haag, Zinkraamzorg, Careyn kraamzorg, 

Beschuit met Muisjes kraamzorg, Sam kraamcentrum, Bbyzorg, Kraamzorg Little Baby, Allerliefst Kraamzorg

Genomen stappen:

Aanleiding, context of doel van het initiatief:

Kansen en ambities voor de toekomst:

Waar we echt trots op zijn:
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Resultaat op de langere termijn:

Betrokken Organisaties:

Het profileren en positioneren van de kraamzorg 

binnen de integrale geboortezorg in de regio. 

Daarnaast willen wij als Kraamschakel de hoogst 

mogelijke kwaliteit van zorg leveren aan onze 

cliënten door een sterke schakel te zijn in de keten. 

Deze zijn geborgd in de nieuwe afspraken en het 

deelnemers regelement die in ontwikkeling zijn.

Door de grote toename van kraamzorgorganisaties binnen 

ons werkgebied is het een uitdaging geweest om met 

elkaar te realiseren dat iedere organisatie hetzelfde doel 

voor ogen heeft. De road-tour van brancheorganisatie (BO) 

Geboortezorg heeft ons daarbij de juiste aanzet gegeven. 

Op de samenwerking die is ontstaan en het gevoel 

van vertrouwen. En daarbij zijn we trots op de uni-

forme werkafspraken die er zijn gemaakt, waar-

mee wij ons als beroepsgroep kunnen profileren. 

De ondersteuning van Lijn1 tijdens de overleggen tussen 

kraambureaus, verloskundigen en Jong Florence, heeft 

mede bij gedragen aan het feit dat de samenwerking 

beter op elkaar werd afgestemd. Hierdoor is de basis 

gelegd waardoor wij als zelfstandig overleg orgaan 

verder konden ontwikkelen. In december 2014 hebben 

de kraamzorgorganisaties het samenwerkingsconvenant 

met elkaar opgesteld en ondertekend. Eind 2015 zijn 

wij begonnen met een professionaliseringsslag van de 

Kraamschakel. Dit houdt concreet in dat wij met een 

nieuwe structuur gaan werken binnen de kraamschakel, 

waarbij er een dagelijks bestuur, missie en visie en een 

nieuw deelnemers regelement wordt opgesteld. 

Lijn1 (Regionale Ondersteuningsstructuur) heeft 

in het verleden de totstandkoming van het 

overleg met kraamzorg en verloskundigen (en 

later Jong Florence) gefaciliteerd en begeleid. 

Medio 2011 zijn de kraamorganisaties zelfstandig 

een kraamzorgoverleg begonnen en daaruit is 

de naam Kraamschakel ontstaan. Het doel van 

deze samenwerking was om meer gestructureerd 

te overleggen met de verloskundigen en een 

betere samenwerking te bewerkstellingen tussen 

kraambureaus en verloskundigen t.b.v. de cliënt. 

De Kraamschakel



KINDERWENS

VERLOSKUNDE KRAAMZORG JEUGDGEZONDHEIDSZORG

HUISARTS
GEZINSCOACH 

& 
TOELEIDING

SOCIALE 
WIJKZORG-TEAMS

Waar we echt trots op zijn:Genomen stappen en Resultaten:

Trots op het feit dat binnen de geboorte-

zorg de verbindingen gelegd zijn, 

relaties tussen kinderwens spreekuur-

verloskundigen- kraamzorg en jeugd-

gezondheidszorg. Als er zorgen zijn 

(zowel prenataal als na de geboorte) kan 

opgeschaald worden naar het jeugdteam 

binnen het CJG. Maar ook daar buiten 

zijn samenwerkingsafspraken gemaakt 

met het SWT en huisartsen (convenant 

huisartsen 9-7-2015) en het jeugdteam. 

•  Met ondersteuning vanuit GGD Haaglanden en Lijn1 zijn 

zorgpaden ontwikkeld. Er zijn verschillende zorgpaden beschreven 

die de route aangeven welk stappen doorlopen worden inzake 

een bepaalde problematiek bv. LVB, ongedocumenteerden, 

ongewenste zwangerschap.

•  Uniform overdrachtsformulier van kraamzorg naar de 

jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld en in gebruik genomen.

•  Bestaat ‘MIM’ van Jong Florence, waarbij ervaren Moeders andere 

Moeders Informeren/ ondersteunen als ze een eerste kindje 

krijgen of bijvoorbeeld een gering eigen netwerk hebben. 

•  Biedt de jeugdgezondheidszorg ook in de prenatale fase al 

ondersteuning middels prenatale huisbezoeken.

•  Is er door de jeugdgezondheidszorg een prematuren-poli opgezet 

binnen het JKZ.

•  Overlegt de medewerker van de jeugdgezondheidszorg met 

een gezinscoach in het CJG en andersom (het bruggetje JGZ – 

jeugdteam). Afschalen waar kan, opschalen van zorg waar moet. 

•  Is er een pilot gestart in CJG Centrum om samenwerking JGZ-

gezinscoach te optimaliseren.

Annemieke Hoonhout, CJG Den Haag,  

Kim Duivesteijn en Selma van der Harst (Jong Florence)

Verbinding geboortezorg – JGZ – jeugdzorg 

De onderstaande figuur geeft een 

weergave van het speelveld waarbinnen 

de geboortezorg zich bevindt. En waar 

men elkaar weet te vinden.




