
“De zwangere centraal” 

Naar multidisciplinaire 
samenwerking rondom geboortezorg 

in de Regio Rivierenland 



De zwangere centraal 

                      Rivierenland 
 

• 2300 zwangeren per jaar 

• 7 verloskundige praktijken - kring “de Betuwe” 

• VSV Rivierenland 

• Coöperatie “IRIS” 

• Ruim 150.000 inwoners  
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• Veilige zorg 

• Beschikbare zorg 

• Kwaliteit 

• Zorg op maat – diversiteit 

• In de 1e lijn waar dat kan, in de 2e lijn waar nodig 

   

 



De zwangere centraal 

                      

 

                    Zonmw programma: Op- één- lijn 

         Advies stuurgroep zwangerschap en geboorte 

                         www.rondomdezwangere.nl 
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                     Gezamenlijke visie en missie 

                            VSV Rivierenland 

                            naar lichaam, geest en ziel 

 

  “De geboorte van een kind is ook de geboorte van een    

                moeder en een vader, een nieuw gezin” 
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                              Casus 
 

 

A: G1/P0, 22jr, autochtoon, samenwonend, geen werk/opleiding, partner 
wisselend werk, geen beltegoed, medicatie 3mg haldol per dag,psychotische 
pers.stoornis, beiden roken, man diabetes mellitus type 1, geen afwijkingen 
in de familie, 1e consult 8w en 4 dgn, intakte zwangerschap, geen lichamelijke 
bijz. A komt vriendelijk en wat jeugdiger dan haar leeftijd over in het gesprek. 
B is meegekomen, evenals moeder van A. 

 

                                                                HELP! 
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                                Nogmaals de casus 

 
Informatie opvragen bij huisarts, melden zwangerschap 

Medicijngebruik evalueren, melden apotheek 

Traject psycho-sociaal in beeld zien te krijgen, wie zijn de betrokkenen en wie 
doet wat op welk moment; welke afspraken zijn er al gepland 

Inschatting maken met bovenstaande tov risico zwangerschap, bevalling en 
kraambed en aanstaand ouderschap 

Zwangerschapsplan maken, inclusief gezondheidsbevordering 

Geboorteplan 

Begeleiding kraambed en overdracht naar jgz/huisarts 
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Projectleden 
Verloskundigenkring “De Betuwe” 

Ziekenhuis Rivierenland ( verlosk, gyn, ka, suites , kinderafd ,organisatie) 

Huisartsen 

Apothekers 

Diëtisten 

Psycholoog 

Kraamcentra 

Bewegingstherapie 

STMR, met afdeling JGZ 

Gemeente Tiel ( ambtenaar volksgezondheid en coordinator CJG 

GGD Rivierenland 

Academie Verloskunde Maastricht  
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                           Relaties 
 

 Tienermoeder en vader 

 Allochtone ouders  

 Oudere ouders 

 Alleenstaande moeder 

 Gescheiden ouders 

 Samengestelde gezinnen 

 Inwonende ouders 
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nederland marokko turkije indonesië 

suriname belgie duitsland polen italië 

roemenië somalië ethiopië irak oostenrijk 

servië slovenië hongarije ierland tunesië 

zuid afrika zuid amerika zweden belgië 

finland noord amerika frankrijk slovenië 

rusland engeland spanje afghanistan iran 
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                                     Casemanager 

 

 

            Blauwdrukken voor samenwerking rondom                                    

                  gezondheidsthema’s en kenmerken 
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                Huisarts als over-all casemanager van de   

                                 wieg tot het graf    

                      Casemanagement  geboortezorg 

                       verloskundige als poortwachter 
• HA-VK-HA 

• HA-VK-Gyn-VK-HA 

• HA-VK-Gyn-HA 

• HA-Gyn-VK-HA 

• HA-Gyn-HA 
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Preventie langs de levensloop van de mens, wat 
kunnen wij? 

 

Preconceptiezorg door huisartsen en verloskundigen in de 1e lijn 

 

Gezondheidsbevordering en bewustwording tijdens 
zwangerschap, geboorte en kraamperiode 

 

Overdracht ingezette zorg/programma’s therapie post partum 
naar huisarts/JGZ/CJG 
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                                Nogmaals de casus 

                                  Tijdsdruk is enorm! 

 
A. blijkt in een traject van de reclassering te zijn. Er was/is? een alcoholverslaving. Begeleiding en 
controles door Tactus verslavingszorg. A. rookt en heeft overgewicht> naar Dietiste en POH. 
Huisvestingsproblematiek,woningstichting. GGZ: traject adolescenten Pro Persona. Psychiater 
ivm kraamperiode/kans op pp psychose .Schuldsanering. Patch blijkt case manager, wij melden 
ons aan bij multidisciplinair overleg. VK is de lijn naar kinderarts en gynaecoloog. A. gaat op 
consult voor het kraambed bij de gynaecoloog en de kinderarts. 

Vraag mdo: is het stel in staat om ouders te zijn: AMK wordt betrokken 

Onder begeleiding. Humanitas zoekt naar een plek. Blijft onduidelijk. 

Positieve test in verleden, maar aanleiding tot OTS. Groeiachterstand baby: opname ZRT en SC bij 
34 wkn. Zoontje J wordt opgenomen op kinderafdeling met moeder. Pleeggezin voor de baby. 
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            Als we onszelf centraal zouden stellen, wat dan? 
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•     Voor – en nameting voor cliënten en professionals 

•     Analyse van de regio- literatuurstudie  

•     Kennismaken in de kernen- investeren in relaties 

•     Gezamenlijke visie op zorg voor de doelgroep 

•     Richtlijn communicatie 

•     Sociale kaarten 

•     Zorgprogramma’s vaststellen en uitwerken 

•     Onderzoek naar honorering 
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•       Stuurgroep  met externe projectbegeleider 

•       Werkgroepen- wie doet er mee? 

•       Communicatie - website 

•       Refereeravond/expertbijeenkomst 

•       Case - studie  
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                               Projectperiode 
                          1 april 2011- 1 april 2013 
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                   Hartelijk dank voor jullie aandacht! 

                                          Vragen? 


