Beter Bevallen door Positief Zwanger zijn
De verloskundigen van het Verloskundigen Plein1 zetten de mens
centraal, kijken in de eerste plaats naar de wensen en mogelijkheden
tijdens de zwangerschap en bevalling en focussen zich vooral op
gezondheid. De tevredenheid van de cliënt staat centraal. Meetbare
feiten, zoals bijvoorbeeld bloeddruk en bewegingen van het kind,
worden in grote mate beïnvloed door emotie, beleving, welbevinden,
omgeving en dagelijks functioneren. Daarom werken wij aan de beste
zorg door in te zetten op positiviteit; de tevreden cliënt. Door:

Gezamenlijk beslissen
Wij zetten in op shared decision
making, omdat dit maakt dat
ongeacht het verloop van de
zwangerschap,
bevalling en
kraamtijd de
vrouw sterker
uit het
zorgproces
komt.
Wij geven
bereikbare
zorg, doordat
de verloskundigenpraktijk
in de buurt zit
en de zorg
gemakkelijk toegankelijk
(laagdrempelig) is. De zwangere
voelt zich er thuis. Deze
toegankelijkheid verkleint de kans
op onder- en overbehandeling.

Zorg dichtbij
1

Zorg op maat
Wij leveren zorg die aansluit bij de
individuele zwangere en past bij
haar omgeving en cultuur. Zorg
die risico’s van
medicaliseren
minimaliseren.

Wij maken
gebruik van de
expertise van
alle zorgprofessionals
en leren van
elkaar. Dat
geeft vooruitgang. Daarnaast
geeft het een veilig gevoel
wanneer er in de keten
een uniforme manier van
voorlichting is.

Gezamenlijk zorg verlenen

Het Verloskundigen Plein is een coöperatie van 11 samenwerkende verloskundigenpraktijken in en om Zwolle.

Ambities, waar wij ons in de samenwerking met andere
belanghebbenden hard voor maken, zijn:
Casemanager
De meest positieve resultaten voor zowel moeder en kind ontstaan
wanneer de verloskundige de eerst verantwoordelijke is in het
zorgproces. De verloskundige zorgt voor de continue begeleiding en
blijft bij de zwangere gedurende de bevalling. Wanneer nodig
consulteert of verwijst de verloskundige de zwangere naar de
gynaecoloog. Een bekende verloskundige zorgt ervoor dat er minder
(snel) ingegrepen zal worden tijdens de bevalling.
Continuïteit van zorgverlener
Continuïteit geeft betere uitkomsten van de bevalling, een grotere
cliënttevredenheid, het voorkomt over en onder behandeling, geeft
meer werkplezier en het bevordert de samenwerking in de keten.
Doelmatigheid
Gelijkblijvende of betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten doordat
alle intakes door de verloskundige worden gedaan (dossierhouder), er
verschuiving van zorg plaatsvindt naar de zorgverlener met het juiste
profiel met de sterkste beleving van continuïteit (substitutie) en er
minder medische interventies gedaan worden. Geen over- en
onderbehandeling, maar zorg op maat.
Eén dossier
Door ICT-systemen te koppelen is de informatie beschikbaar wanneer
nodig via uitwisseling van of toegang tot deze gegevens voor zowel
zorgverleners als voor de zwangere zelf. Een dossier dat toegankelijk is
voor de zwangere stimuleert zelfregie. Het maakt het bieden van
continuïteit van zorg en transparantie makkelijker. Het verbetert de
kwaliteit van zorg en het stimuleert doelmatigheid.
Preventie
Een goede zwangerschap en geboorte zijn van belang voor de fysieke en
psychische gezondheid van moeder en kind. De begeleiding en zorg die
verloskundigen leveren van kinderwens tot overdracht JGZ (denk aan
voorlichting over leefstijl, signalering psychosociale hulp, Centering
Pregnancy, opsporen groeivertraging en bevorderen borstvoeding) kan
veel gezondheidswinst opleveren op korte en langere termijn.

