De zwangere centraal

VISIE
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven. De aanstaande
moeder en vader gaan door processen heen die geheel en al behoren tot hun eigen ervaringen. De
zorg van de beroepsgroepen, instellingen en (maatschappelijke) organisaties die deze processen
ondersteunen dienen er vooral op gericht te zijn dat dit met respect en in veiligheid kan
geschieden. Met elkaar dienen zij optimale veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit te creëren
vanaf de preconceptie tot en met het jonge ouderschap. Hierbij staan de zwangere vrouw, haar
partner en hun ( ongeboren ) kind centraal.
MISSIE
De beroepsgroepen, instellingen en (maatschappelijke) organisaties, dienen dusdanig samen te
werken dat de hierboven geschetste visie zo dicht mogelijk benaderd wordt.
Doel van de samenwerking is om met alle betrokken partijen aan de hand van cliëntkenmerken
zoals: overgewicht, allochtoon ouderschap, lage SES, psychosociale problematiek,
tienerouderschap, zorg op maat te leveren, zo dicht mogelijk bij huis, in de 1e lijn waar mogelijk
en in de 2e lijn waar nodig. Preconceptiezorg loopt als een rode draad door de samenwerking
heen.
Partijen zich op de levensloop van de mens, met aandacht voor gezondheidswinst op de korte en
de langere termijn en op het verkleinen van gezondheidsverschillen.
UITWERKING
Concreet zal het bovenstaande betekenen dat de betrokken partijen samen met de vrouw en haar
partner een netwerkorganisatie zullen vormen waar op horizontaal niveau met elkaar overlegd
wordt wat voor hen de meest optimale zorg zal zijn. Daar waar mogelijk nemen de zwangere
vrouw en haar partner hun verantwoordelijkheid in het proces. Zorgverleners zullen hen daartoe
stimuleren en faciliteren.
Binnen dit netwerk stellen de verloskundige professionals ( de 1e lijns verloskundigen en de
gynaecologen) zich op als case manager/ zorgorganisator, en bouwen met de partners aan een
“community” van zorgverleners.
SAMENWERKING
De partijen respecteren elkaar en verlenen zorg rondom de (aanstaande) ouders en hun kind op
horizontaal niveau. De kunst om met elkaar te kunnen communiceren met behoud van respect
voor elkaar en met erkenning van elkaars autoriteit op het gebied van de professionaliteit van de
beroepsgroep vormt hier de kern.

