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Nieuwsbrief Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
Zuidwest Nederland
Het Regionaal Consortium is een samenwerkingsverband waarin
nagenoeg alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio
Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het
consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs én
praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze partners
behoren
verloskundigen,
gynaecologen,
kinderartsen,
kraamzorgorganisaties,
hogescholen,
regionale
ondersteuningsstructuren (ROSsen), huisartsenlaboratoria en
echocentra, centra voor jeugd- en gezin, GGD, jeugdzorg en de
afdelingen psychiatrie en maatschappelijke gezondheid van het
Erasmus
MC.
Het consortium heeft als visie dat samenwerking in de keten
rondom de cliënt voorwaardelijk is voor het verlenen van goede
zorg aan de - aankomende - zwangere, barende en/of moeder,
haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat
hierbij
voorop.

19 mei 2015
Integrale geboortezorg, hoe kun
je dat organiseren?
Bijeenkomst georganiseerd door
het DVP Rijnmond.
Locatie: Lommerrijk, Straatweg

LET

OP:

Op 11 juni aanstaande bepalen we als regio welke best practices
in de zorg voor kwetsbare zwangeren de komende tijd in de regio
uitgevoerd gaan worden. Het is dus van groot belang dat van
iedere organisatie minstens één iemand aanwezig is tijdens deze
bijeenkomst.
U
kunt
zich
nu
al
opgeven
via:
regionaalconsortium@hr.nl.
Meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

99 te Rotterdam
Aanmelden kan via deze link.
22 mei 2015
De veilige kribbe V.
Afscheidssymposium Tom
Schneider.

Nieuws ZonMw

Locatie: Diergaarde Blijdorp,
Blijdorplaan 8, 3041 JG,

Arbeid

en

Gezond

-

maak

er

werk

van!

Het project 'Arbeid en gezond zwanger, maak er werk van!' is in januari
2015 van start gegaan. Dit project wordt uitgevoerd vanuit het
Regionaal

Consortium

Zwangerschap

en

Geboorte

Zuidwest

Nederland en gefinancierd door ZonMw. De dagelijkse leiding van het
project is in handen van dr. Ageeth Rosman. Zij stelt zich hierbij aan u
voor:

Rotterdam
De inschrijving loopt via de
website van het Landelijk
Kenniscentrum Psychiatrie en
Zwangerschap: www.lkpz.nl
28 mei 2015
Minisymposium 'Next Steps is

''Ik

ben

Ageeth

verloskundige,

Schonewille-Rosman.

vorig

jaar

Ik

gepromoveerd

ben
op

van
het

huis

uit

onderwerp

'Implementation of external cephalic version in breech presentation - a
Dutch nationwide implementation study'. Ik ben aan het Erasmus MC
verbonden

sinds

september

2013

(project

HP4all).

genetic testing for consanguinity'.
Sprekers o.a. dr. Alan Bittles en
dr. Edien Bartels.
Locatie: VUmc, Medische
Faculteit (Atrium), van der
Boechorststraat 7, Amsterdam

Binnen het project 'Arbeid en gezond zwanger,
maak er werk van!' ben ik verantwoordelijk voor de

Aanmelden bij Wilma IJzerman
(secrcommgen@vumc.nl)

dagelijkse leiding. In dit project ontwikkelen
Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam samen

11 juni 2015

een

Minisymposium 'Best practices

kennismodule

verloskundigen,

voor

gynaecologen,

Arboartsen,
jeugdartsen,

werkgevers en andere belanghebbenden over de

kwetsbare zwangeren zorg
Zuidwest Nederland'

twaalf meest voorkomende arbeidsrisico's in de preconceptionele

Locatie: De Machinist,

fase of in de jonge zwangerschap. Denk hierbij aan het werken met

Rotterdam

oplosmiddelen, pesticiden, werken in ploegendiensten, blootgesteld

Aanmelden bij Angélica

worden

Venekamp (a.a.venekamp@hr.nl)

aan

lawaai,

hevige

trillingen

enz.

Aan ieder risico wordt een zorgpad verbonden waarmee de individuele
zorgverlener zijn/haar weg kan vinden en er voor kan zorgen dat een
vrouw/koppel met kinderwens of een vrouw tijdens de eerste fase van

Nieuwsbrief

haar zwangerschap de juiste adviezen krijgt. Daarmee willen wij

Hebt u bijeenkomsten die voor

bereiken

de hele regio interessant en

dat

de

invloed

van

arbeidsgerelateerde

risico's

preconceptioneel of in de jonge zwangerschap zo veel mogelijk

toegankelijk zijn? Geef het ons

verkleind

door! Wij plaatsen het dan in

worden

(fase

1).

de nieuwsbrief.
In fase 2 worden de zorgpaden zorgvuldig geëvalueerd binnen

U kunt zich hier abonneren op de

verloskundigen praktijken en verloskundige samenwerkingsverbanden

nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief

opdat we aan het einde van 2016 zorgpaden aan kunnen bieden die

interessant voor een collega?

afgestemd zijn op de dagelijkse praktijk en waar zorgverleners en

Stuur hem gerust door!

belangstellenden

graag

mee

willen

werken.''

Voor meer informatie over het project 'Arbeid en gezond zwanger,
maak er werk van!' kunt u contact opnemen met Ageeth Rosman
(a.schonewille-rosman@erasmusmc.nl).

Kennisnetwerk

Geboortezorg

Met het programma Zwangerschap en Geboorte stimuleert ZonMw
sinds 2013 de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk van
professionals in de geboortezorg. Het netwerk bestaat uit de tien
consortia, verspreid over Nederland. Ons Regionaal Consortium
Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland is er één van. ZonMw
financiert deze consortia en het wetenschappelijk onderzoek dat zij
uitvoeren. Ook faciliteert ze activiteiten die het kennisnetwerk
ondersteunen.

ZonMw heeft in samenwerking met een aantal coördinatoren van de
consortia een animatiefilmpje ontwikkeld om uitleg te geven over het
kennisnetwerk.

Het

filmpje

is

te

bekijken

via

deze

link.

Overzicht van bijeenkomsten regionaal consortium
Projectraad
Op 10 maart jl. vond de halfjaarlijkse vergadering van de projectraad van het regionaal consortium plaats. Hier is de
stand van zaken m.b.t. de onderzoeken die lopen binnen het regionaal consortium besproken.
Zoals inmiddels gebruikelijk, vond aansluitend aan deze projectraadvergadering overleg plaats met de verzekeraars
(Achmea en CZ). Ditmaal was alleen Anna Krüger (senior relatiemanager geboortezorg bij Achmea) aanwezig.
Mevrouw Krüger heeft de projectraad bijgepraat over de ontwikkelingen binnen Achmea waar op dit moment een
reorganisatie plaatsvindt. Ook is utivoerig met de projectraad van gedachten gewisseld over de module integrale zorg
die partijen bij Achmea kunnen aanvragen. Het regionaal consortium is niet de entiteit om een module integrale zorg
bij Achmea aan te vragen. Dé aangewezen partij om dit we te doen is het VSV. Voor meer informatie over 'de
spelregels' m.b.t. de aanvraag van een module integrale zorg kan contact worden opgenomen met Anna Krüger van
Achmea
(Anna.Krueger@achmea.nl).
Regiobijeenkomst
14
april
2015
De nulmeting m.b.v. het interview in verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen is bijna afgerond en de eerste
gegevens uit de kennisvragenlijst zijn binnen. De meting onder cliënten m.b.v. het Mind2Care instrument loopt nog
even
door,
maar
levert
nu
al
interessante
dingen
op.
Op de regiobijeenkomst van 14 april heeft het projectteam de voorlopige uitkomsten uit de drie onderzoeken
gepresenteerd
(1.
nulmeting
interviews,
2.
kennisvragenlijst
en
3.
Mind2Care
meting).
De volgende fase in het onderzoek is keuze van best practice(s) en implementatie binnen de praktijk. Om te komen
tot een goed gefundeerde keuze hebben we een tijdpad opgesteld waarin 11 juni a.s. de volgende belangrijke mijlpaal
is.

Stand van zaken regionaal consortium
Nulmeting
interviews
kwetsbare
zwangeren
Inmiddels is bij nagenoeg alle partijen in de regio die zorg verlenen een interview afgenomen. Het interview wordt
gebruikt om in beeld te krijgen hoe de zorg rondom kwetsbare zwangeren in de regio op dit moment is georganiseerd.
Het streven is om in mei alle interviews af te ronden. Uiteindelijk hebben dan 73 organisaties in de regio Zuidwest
Nederland deelgenomen aan deze nulmeting. Inmiddels is het projectteam gestart met de eerste analyses van de
gegevens uit de interviews. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de regiobijeenkomst op 14 april en worden

bovendien gebruikt tijdens de bijeenkomst op 11 juni a.s. (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).
Indien u vragen op opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Aanspreekpunt voor de interviews is
drs.
Angélica
Venekamp
(a.a.venekamp@hr.nl).
Mind2Care
In vervolg op het interview over de organisatie van zorg rondom kwetsbare zwangeren, zijn we in februari 2014
gestart met de meting naar het aantal kwetsbare zwangeren in de regio en naar de kenmerken van deze vrouwen.
We
maken
hierbij
gebruik
van
het
Mind2Care
screen-en-advies
instrument.
Momenteel is de meting met behulp van de Mind2Care gestart bij in totaal 17 organisaties in de regio
(verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen) en wordt er hard gewerkt aan de opstart bij een volgende groep
organisaties. Vanwege de omvang van de regio en de vele deelnemende organisaties vindt de uitrol van de meting
fasegewijs plaats. Met organisaties die nog niet gestart zijn met de meting wordt op korte termijn contact opgenomen
om te gaan starten. Het streven is om voor de zomervakantie 2015 de meting bij alle deelnemende organisaties te
hebben
opgestart!
Aanspreekpunt voor de Mind2Care is drs. Nynke de Groot (n.degroot@erasmusmc.nl)
Kennisvragenlijst zorgprofessionals
Als onderdeel van het evaluatieonderzoek van het regionaal consortium heb ben alle zorgprofessionals die lid zijn
van het consortium een vragenlijst ontvangen. Het doel van deze vragenlijst is om na te gaan of er een verschil is in
kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals ten aanzien van kwetsbare zwangeren verbeteren en zo
bijdragen aan het verbeteren van de regionale samenwerking en aan de verbetering van de kwaliteit van
geboortezorg voor kwetsbare zwangeren.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de vragenlijst drie keer zou worden afgenomen, maar dat is nu - mede
vanwege de omvang van de lijst - teruggebracht tot twee keer.
Aanspreekpunt is drs. Hanneke Torij (h.w.torij@hr.nl).

BELANGRIJK: Mini symposium 11 juni 2015
Het onderzoek naar kwetsbare zwangeren in de regio Zuidwest Nederland bevindt zich op een belangrijk
kruispunt: de eerste onderzoeksresultaten zijn bekend en verschillende werkwijzen m.b.t. de zorg voor
kwetsbare zwangeren zijn in beeld gebracht.
De volgende fase in het project is keuze van een best practice en implementatie binnen de praktijk. Daarna
vindt gedurende minimaal een half jaar monitoring plaats met aansluitend een uitgebreide evaluatie. We
willen met zoveel mogelijk professionals uit de regio beslissen welke veranderingen in de praktijk wenselijk
zijn om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren en hoe deze veranderingen het beste
geïmplementeerd kunnen worden in de vele verschillende organisaties/praktijken.
Om te komen tot een goed gefundeerde keuze hebben we een tijdpad opgesteld waarin 11 juni a.s. de
belangrijkste mijlpaal is. Deze datum is aan het begin van het jaar al binnen het hele consortium
gecommuniceerd. Tijdens deze bijeenkomst bepaalt U met ons welke best practices de komende jaren in
de regio worden geïmplementeerd.
Het is belangrijk dat er veel professionals uit de regio aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst, omdat u de
beste informatie kunt geven over wat wel/niet kan werken en wat het beste stappenplan is om te komen tot
invoering. Bij voorkeur is van elke lid organisatie van het consortium tenminste één afgevaardigde
aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Uw inbreng is essentieel!
Aanmelden voor de bijeenkomst van 11 juni kan nu al per mail aan Angélica Venekamp
(regionaalconsortium@hr.nl). Het programma van de bijeenkomst volgt medio mei.

Indien u zelf mededelingen heeft die het vermelden in de nieuwsbrief waard zijn:
laat het ons weten zodat wij het mee kunnen nemen in een volgende editie. De
volgende nieuwsbrief verschijnt in het tweede kwartaal van 2015.
Contactpersoon is Angélica Venekamp (a.a.venekamp@hr.nl)

