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Nieuwsbrief consortium Zwangerschap en  

Geboorte Noord-Nederland 

Wat gebeurt er allemaal in de geboortezorg? 

Inhoud nieuwsbrief 

 

Vanuit het werkveld kwam het signaal dat er 

zoveel gebeurt binnen de geboortezorg op 

verschillende niveaus, dat men soms niet 

meer weet waar het over gaat. In deze 

nieuwsbrief wordt in het kort een overzicht 

gegeven van de verschillende partijen en 

projecten die momenteel actueel zijn in de 

geboortezorg. Sommige organisaties zijn lan-

delijk actief, andere meer regionaal en som-

mige alleen lokaal. Daarnaast zijn er verschil-

lende onderzoeken van start gegaan, waar-

mee de VSV’s eveneens te maken krijgen.  

Lokaal niveau 

• Kans voor de veenkoloniën is een project dat 

wordt uitgevoerd in 11 gemeenten in Drenthe 

en Groningen met als doel om in 8 jaar tijd de 

gezondheidsverschillen te verkleinen en de 

leefsituatie te verbeteren. Een onderdeel van 

KVDVK is Goede Start, gericht op zwangere 

vrouwen en gezinnen met kinderen. 

• Werkgroep zwanger centraal (Straks: 

Kansrijke Start Groningen). Dit is een coalitie 

van samenwerkingspartners bestaande uit de 

2 VSV’s in de stad Groningen, verloskundigen, 

gynaecologen, de kraamzorg, de gemeente, de 

GGD, de huisartsen, Menzis en ELANN.  Met 

de partners in de geboortezorgketen zijn af-

spraken gemaakt over het zo vroeg mogelijk 

signaleren van risico’s tijdens de zwanger-

schap, het tijdig inzetten van zorg en samen-

werking in de gehele keten. Hoe? Door het 

gebruik van een vroegsignaleringsinstrument, 

de ALPHA-NL. Het instellen van één centraal 

telefoonnummer van de JGZ. Daar kunnen 

zwangeren in een kwetsbare situatie, uit de 

gehele provincie, aangemeld worden bij de TA 

(Telefonische Advisering JGZ  050 3674991). 

Daarnaast zit de JGZ (jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts)  ook bij het MDO en zijn er zorg-

paden ontwikkeld. Voor meer info over deze 

coalitie: r.bos@elann.nl. 

  

 

Een kort overzicht van organisaties en initiatie-

ven  

 

Landelijk niveau 

• VWS met het actieprogramma Kansrijke Start 

• CPZ: ondersteuning van de VSV’s bij implementatie 

van de zorgstandaard 

• Perined: verzameling van perinatale onderzoeksgege-

vens en perinatale audit 

• Federatie van VSV’s: belangenbehartiging 

• Landelijke beroepsorganisaties: KNOV, NVOG, NvK 

en Bo Geboortezorg. 

 

Regionaal niveau: Groningen, Friesland, Drenthe 

• Consortium ZeGNN met ProKind2 (tot dec 2021)  

• De ZonMw onderzoeksprojecten: Samen Kwetsbaar 

(doelgroep kwetsbare zwangeren) en Samen Stop-

pen, Samen Sterk (rookpreventie)(beiden onder-

steund door het consortium). 

 Afbeelding zelfbewustzwanger.nl 

https://www.kvdvk.nl/over-ons/ambities
https://www.kvdvk.nl/goedestart
mailto:r.bos@elann.nl


Consortium ZeGNN: ProKind2 

In 2017 ontving het consortium ZeGNN subsidie 

van ZonMw voor de uitvoering van ProKind2 

(tot dec 2021). Belangrijke voorwaarde was dat 

er gewerkt zou worden aan de structurele voort-

zetting van het consortium na afloop van de sub-

sidie. Een werkgroep houdt zich hiermee bezig. 

Het is de bedoeling om de regionale auditstruc-

tuur en de consortiumstructuur te laten opgaan 

in een regionaal kwaliteitsinstituut, dat zich bezig 

zal houden met de audits, dataregistratie en in-

houdelijke ondersteuning van de VSV’s.  

 

 

Het consortium wordt aangestuurd door een stuur-

groep waarin de verschillende samenwerkingspartners 

zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is er sinds 2018 een 

klankbordgroep, waarin alle VSV’s zijn vertegenwoor-

digd. Doel van de klankbordgroep is om de VSV’s di-

rect te betrekken bij de uitvoering van ProKind2 en 

regelmatig ideeën en activiteiten te toetsen.  

Onder de naam ProKind2 wordt o.a. gewerkt aan: 

• verbetering van de dataregistratie en ondersteuning 

bij het uitvragen van kwaliteitsindicatoren: in 2019 is 

gestart met een proef naar het uitvragen van cli-

entervaringen waaraan alle VSV’s in het noorden 

deelnemen. Onderdeel hiervan is de NPS. Resulta-

ten zijn beschikbaar in het najaar van 2019. 

• Verbetering van de clientenparticipatie: het consor-

tium ondersteunt de VSV’s Sneek en Heerenveen bij 

de oprichting van een moederraad. De ervaringen 

worden gedeeld met de andere VSV’s. 

• Verdere ontwikkeling van het kennisnetwerk onder-

zoek, onderwijs en praktijk: het kennisnetwerk or-

ganiseert multidisciplinaire onderwijsdagen (19 ok-

tober 2018 en 10 mei 2019) in samenwerking met 

AVAG, Netwerk Zon, opleiding tot gynaecologen 

van het UMCG, opleiding tot obstetrie- en JGZ-

verpleegkundigen. Daarnaast speelt het kennisnet-

werk een rol bij het beoordelen van verzoeken tot 

deelname aan onderzoek (zoals bij de participatie 

van verloskundigen in het POEM-onderzoek), maar 

ook op het gebied van de capaciteitsproblematiek.  

• Borging van ACTion in de VSV’s: vanuit de regionale 

auditstructuur wordt aandacht besteed aan de bor-

ging van ACTion in de VSV’s. 

• Verbetering van de zorg aan kwetsbare zwangeren: 

hierbij wordt aangesloten bij het onderzoek naar 

kwetsbare zwangeren dat in 2019 is gestart. 

• In samenwerking met ROSsen en AVAG wordt elk 

jaar een symposium geboortezorg georganiseerd. 

 

Er kan advies gevraagd worden aan de projectgroepen 

over een bepaald onderwerp, zoals dat gebeurde ten 

aanzien van Babyconnect, een landelijk actieprogram-

ma om de digitale informatieuitwisseling tussen cliën-

ten en zorgverleners en zorgverleners onderling mo-

gelijk te maken.  Maar ook met betrekking tot de ca-

paciteitsproblematiek in de verloskundige keten in on-

ze regio en indien gewenst regiobrede protocollen is 

het mogelijk om advies te vragen.  

 

Landelijke actieprogramma Kansrijke 

Start   

In 2018 werd het programma Kansrijke Start 

gelanceerd door VWS. Kern van het program-

ma is dat elk kind recht heeft op een goede 

start in het leven. Er is een adviesgroep met 

vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties 

geformeerd. Lindy van Breda Vriesman, be-

stuurder bij kraamzorg het Groene Kruis en Isis 

kraamzorg is lid van deze adviesgroep. Belang-

rijk is het vormen van zogenaamde lokale coali-

ties. Kansrijke Start is gericht op de GIDS-

gemeenten; GIDS staat voor Gezond in de Stad. 

GIDS-gemeenten ontvangen extra geld van het 

rijk voor het wegwerken van achterstanden. 

In de provincies Groningen, Friesland en Dren-

the is ongeveer 2/3 deel van de gemeenten een 

GIDS-gemeente.  

Binnen het programma Kansrijke start wordt  

geld gereserveerd voor het programma Nu 

Niet Zwanger, waarbij kwetsbare vrouwen ge-

stimuleerd worden gebruik te maken van anti-

conceptie. Voor Nu Niet Zwanger zijn in Gro-

ningen en Drenthe inmiddels verschillende co-

ördinatoren actief. In Groningen is het project 

deels aangehaakt bij de GGD. 

afbeelding zelfbewustzwanger.nl 

https://babyconnect.org/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start
https://www.gezondin.nu/gids-gemeenten
https://www.nunietzwanger.nl/
https://www.nunietzwanger.nl/


Onderzoek naar kwetsbare zwangeren 

 

Het project Samen Kwetsbaar,  

Samen Sterk richt zich op inter-

venties voor kwetsbare zwange-

ren in Noord Nederland. 

Op dit moment interviewen we 

zorgprofessionals over de bevorderende en be-

lemmerende factoren bij de implementatie van in-

terventies voor zwangeren die in armoede leven in 

Noord-Nederland. Samen met studenten van de 

verloskunde academie, hebben we onder meer 

gesproken met verloskundigen die gecertificeerd 

zijn om Centering PregnancyTM te geven en deze 

vorm van groepsconsulten aangeboden hebben. 

Hierover is een tussentijds verslag geschreven. 

De komende maanden gaan we professionals in-

terviewen over het aanbieden van Voorzorg, Ste-

vig Ouderschap of vroegsignaleringinstrumenten, 

zoals de ALPHA.NL. Ook gaan we met de vrou-

wen spreken die deel hebben genomen aan deze 

interventies.  

Daarnaast gaan we een overzicht maken van alle 

interventies voor kwetsbare zwangeren en bekij-

ken welke van deze interventies waar en in welke 

vorm aangeboden worden in Noord-Nederland. 

In mei geven we een presentatie over Samen 

Kwetsbaar, Samen Sterk op het Congress of the 

Nordic Federation of Midwives in IJsland en op 13 

juni geven we een workshop op het congres ‘Een 

goede start is veel werk’ in Drachten. 

Wil je ook geïnterviewd willen worden, iets vertel-

len of meer weten? Neem contact op met Catja 

Warmelink j.c.warmelink@umcg.nl 

 

 

Onderzoek naar rookpreventie 

 

Het project Samen Stoppen, 

Samen Sterk richt zich op het 

roken van vrouwen tijdens de 

zwangerschap. Het doel van 

het project is om de implemen-

tatie van de Trimbos richtlijn 

addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en 

stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere 

vrouwen’ te verhogen.   

Momenteel zijn we bezig met het interviewen 

van zorgverleners (verloskundigen, gynaecolo-

gen, huisartsen en verslavingsartsen) over hun 

ervaringen met de stoppen met roken begelei-

ding van zwangere vrouwen. Deze interviews 

worden uitgevoerd door verloskundigen in op-

leiding, huisartsen in opleiding en een bachelor 

student Biologie, Voeding en Gezondheid.  

 

De komende tijd gaan we van start met het in-

terviewen van vrouwen over hun ervaringen met 

roken, het roken tijdens de zwangerschap en de 

begeleiding die ze hebben ontvangen bij het 

stoppen met roken. Hiervoor zijn we op zoek 

naar (zwangere) vrouwen die roken of gerookt 

hebben tijdens de zwangerschap. 

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt 

en geïnterviewd zou willen worden? Dan zouden 

wij graag met diegene in contact komen via de e-

mail:  s.weiland@umcg.nl. Bellen of appen kan 

ook naar 06-15940332. 

De Samen Sterk-onderzoeksprojecten  

De ‘Samen Sterk’ onderzoeksprojecten van Midwifery Science Noord-Nederland 

(UMCG) richten zich op interventies voor kwetsbare zwangeren met een lage sociaal 

economische status. Beide projecten worden ondersteund door het consortium. 

mailto:j.c.warmelink@umcg.nl
mailto:S.weiland@umcg.nl


Ondersteuning door landelijke organisaties 

 

College perinatale zorg 

Het CPZ biedt de VSV’s ondersteuning bij de im-

plementatie van de zorgstandaard. Het CPZ orga-

niseert regelmatig digitale spreekuren, verzamelt 

en beheert informatie in de kennisbank en onder-

steunt  en adviseert de VSV’s desgevraagd recht-

streeks. Momenteel hebben de consortia in Ne-

derland allemaal nog een pagina op de CPZ websi-

te. De CPZ Taskforce ondersteunt VSV’s bij de 

invoering van integrale geboortezorg. 

 

Perined  

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de pe-

rinatale zorgverlening in Nederland te vergroten 

door samen te kijken hoe het beter kan. In Peri-

ned werken de beroepsorganisaties die zich bezig-

houden met de geboortezorg samen. Perined ver-

zamelt en verwerkt de gegevens die door de ver-

schillende zorgverleners in de geboortezorg via 

Perined Insight worden aangeleverd en biedt on-

dersteuning ten aanzien van de perinatale audits.  

 

Federatie van VSV’s 

De Federatie van VSV’s is de belangenbehartiger 

van de VSV’s in Nederland. Tot voor kort hadden 

de VSV’s geen echte spreekbuis en waren daar-

door geen gesprekspartner op landelijk niveau. De 

Federatie informeert en verbindt de VSV’s zoveel 

mogelijk. Vrijwel alle VSV’s in het noorden zijn lid. 

 

Beroepsorganisaties  

Landelijke beroepsorganisaties zijn de KNOV 

(voor verloskundigen), de NVOG (voor gynaeco-

logen), de NvK (kinderartsen) en Bo Geboorte-

zorg (voor de kraamzorg).  

Agenda consortium 2019 

 

4 juni   stuurgroep 

16 september klankbordgroep van VSV’s 

24 september stuurgroep 

1 november symposium Geboortezorg NN 

19 november  stuurgroep 

Kraamzorg en GIZ 

Kraamzorg het Groene Kruis doet mee aan een 

onderzoek naar de toepasbaarheid van de GIZ 

voor kraamzorg. Het onderzoek wordt uitge-

voerd door TNO. 

 

De GIZ wordt al enkele jaren gebruikt in de JGZ 

en Jeugdzorg en wordt in steeds meer provincies 

ingezet, o.a. in Friesland. GIZ staat voor Geza-

menlijke Inschatting Zorgbehoefte. Dus samen 

met ouders, de zorgbehoefte bepalen. Daarmee 

krijgt elk gezin/client de zorg die bij zijn/haar be-

hoeften past en wordt de eigen kracht versterkt. 

De GIZ-methodiek kent een uniforme structuur 

die voldoet aan wetenschappelijke en professione-

le inzichten én is afgestemd op behoeften van ou-

ders, jeugdigen en professionals. De methodiek 

bestaat uit twee schema’s die de professional ge-

bruikt tijdens een gestructureerd en motiverend 

gesprek: 

1. De aangepaste CAF-driehoek (Common 

Assessment Framework) en de  

2. Gezonde Ontwikkeling Matrix (GOM). 

De methodiek is in te zetten in zowel een preven-

tieve (JGZ-organisatie 0-18 jaar) als curatieve set-

ting (jeugdhulp/sociale wijkteams) en bevordert de 

samenwerking tussen deze instellingen door de 

eenheid van taal en beoordelingskaders. Gebruik 

van de GIZ-methodiek in deze situaties versterkt 

de kwaliteit van de gezamenlijke analyse en het 

helpt bij het formuleren van gezinsdoelen en het 

evalueren daarvan.  

ACTion2 

Met subsidie van ZonMw is ACTion2 van start 

gegaan. Tijdens ACTion1 zijn in het noorden me-

thodieken ontwikkeld voor de implementatie van 

verbeterpunten uit de audits. In ACTion2 worden 

deze in het noorden ontwikkelde methodieken 

landelijk geïmplementeerd. Het doel is om de 

VSV’s te versterken bij de implementatie van de 

verbeterpunten uit de perinatale audits. In elke 

regio worden 2 VSV’s in de gelegenheid gesteld 

om de ACTion implementatiemethodiek, onder 

begeleiding te leren toepassen.  

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia
https://cpztaskforce.kennisnetgeboortezorg.nl/
https://www.perined.nl/
https://www.federatievsv.nl/
https://www.knov.nl/
https://www.nvog.nl/
https://www.nvk.nl/
https://bogeboortezorg.nl/
https://bogeboortezorg.nl/
https://www.perined.nl/audit/action
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Kraamzorg werkt in de keten van vroegsignale-

ring steeds intensiever samen met JGZ en Jeugd-

zorg. Ook in die keten kan het gebruik van GIZ 

door kraamzorg zorgen voor eenheid van taal en 

een doorlopend inzicht in de ontwikkeling van 

een gezin. Ook verwachten we dat door het ge-

bruik van de GIZ door kraamzorg, de zorgbe-

hoefte van een gezin beter kan worden onder-

bouwd. 

Het onderzoek naar de GIZ voor kraam richt 

zich nu nog voornamelijk op de intake tussen de 

22e en 24e week van de zwangerschap. Maar het 

ligt in de lijn dat de GIZ straks ook in het kraam-

bed zal worden ingezet. 
 

Er zijn speciale variaties met pictogrammen, be-

stemd voor laaggeletterden en anderstaligen.  

We verwachten dat de GIZ een goede structuur 

biedt voor de intaker kraamzorg om breder, op 

alle voor de komst van de baby relevante leef-

tijdsgebieden (CAF-driehoek), het gesprek met 

(toekomstige) ouders aan te gaan. Op basis daar-

van denken we nog beter te kunnen aansluiten 

op de zorgvraag van het gezin. Met de GOM ele-

menten hopen we de ontwikkeling van het gezin 

beter te kunnen monitoren. De meerwaarde van 

de GIZ door kraamzorg wordt nog groter in een 

doorlopende keten naar JGZ en Jeugdzorg. 

Meer informatie over de GIZ vindt je op de web-

site van het Nederlands Centrum voor Jeugdge-

zondheid (NJC). 

https://www.ncj.nl/giz/wat-is-giz/
https://www.ncj.nl/giz/wat-is-giz/

