Tijdens de themabijeenkomsten, die 4 x per jaar worden
georganiseerd, geeft de wetenschapscommissie (Antje, Elise,
Erna, Dokie, Dorien en Nicole) toelichting op uiteenlopende
onderwerpen. In 2018 gingen de presentaties over Informed
Consent, GBS en Hyperbilirubinemie.

Nadat de Pleinrichtlijnen met vakinhoudelijke en
overstijgende kwaliteitseisen in december 2015 zijn
goedgekeurd hebben Martijntje en Lise er in 2018 wederom
naar gekeken. Ten opzichte van 2015 zijn er enkele
wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de
toetredingseisen en het gebruik van Asana.

Wetenschap

1400

Geplande plaats vs.
echte plaats van de
bevalling *)

1050
700

De clientenraad onder leiding van Petra is in 2018 3 x bij elkaar
geweest op 8 januari, 9 april en 1 oktober en heeft ondermeer
gesproken over het contracteerproces met Zilveren Kruis, e-Health,
nieuwe protocollen, ICHOM focusgroep, Value Based Health Care
en het casemanagerschap.

In 2018 zijn door Lise de volgende
scholingen georganiseerd:
* Skills & Drills voor de acute
verloskundige vaardigheden op 15
januari, 12 maart, 2 april en 26 november
* Scholing 'Post Partum' van DokH op 19
september

Het Verloskundigen Plein is met 2 bestuursleden
vertegenwoordigd in het bestuur van het VSV. Annemarie is
voorzitter. Myrna is algemeen bestuurslid.

VSV
Pleinrichtlijnen

Thuis
Onbekend

Echo Enzo

23%

Bevalling vanaf de
start onder begeleiding
van het ziekenhuis

Ziekenhuis

Poliklinische bevalling onder leiding van
de eigen verloskundige

Werkgroepen & Commissies

2018

Op de 7e dag in het kraambed gaf 72%
van de vrouwen borstvoeding *)

Een groot deel van het jaar stond in het teken van het opstellen van een
intentieverklaring voor het uitvoeren van een transmurale en
multidisciplinaire VBHC pilot geboortezorg. Deze intentieverklaring is
uiteindelijk op 30 augustus 2018 getekend.

Organisatie

35%

0

Scholing

Cooperatie

350

Clientenraad

De coöperatie is met diverse leden vertegenwoordigd
in alle werkgroepen van het Verloskundig
Samenwerkingsverband (VSV) Zwolle en levert op die
manier haar bijdrage aan de regionale afspraken
rondom de verloskundige zorg.

Het bestuur van het Verloskundigen Plein bestond in 2018 uit:
Myrna (voorzitter), Hetty/Lianne (penningmeester) en Jorieke
(algemeen bestuurslid). Saskia is directeur van de coöperatie.
Het bestuur en directeur hebben 13 x vergaderd in 2018.
Daarnaast was er een heidag op 28 juni en een strategiedag op
5 oktober 2018.

11 praktijken in en om Zwolle zijn lid van de cooperatie en elke praktijk heeft 1
vertegenwoordiger in de ledenraad. In 2018 waren dat: Petra (Bakerraad), Alyke ('t Hart),
Anne-Joleen (Kampen), Jose ('t Klaverblad), Sharnella (de Kiem), Marije (Mami), Martijntje
(de Morgen), Ingrid (de Ooievaar), Esther (Staphorst), Judith (Verloskundig Huys) en Lydia
(Wijde Wieden). Er is 4x een vergadering geweest van de ledenraad ter voorbereiding van
de 4 ALV's in 2018.

15%

27%

De coöperatie is enig aandeelhouder van VPZ Holding BV;
de beherend vennoot van Echo Enzo CV. Echo Enzo is een
eerstelijns diagnostisch centrum voor echo, versie en CTG.

Overdracht tijdens de bevalling
vanwege medische indicatie

Thuisbevalling onder
leiding van de eigen
verloskundige

Waar werden de baby’s bij coöperatie
praktijken in 2018 geboren *)

4 x iVOZ waarin de preferente regio's van Zilveren
Kruis vertegenwoordigd zijn. Sylvia en Saskia
vertegenwoordigen de regio Zwolle e.o.

3 x VOZ waarin de regio's en de KNOV met
Zilveren Kruis spreken over het inkoopbeleid en het
contract. Saskia vertegenwoordigt daarin als
cooperatiedirecteur samen met twee verloskundigen alle
verloskundigen in Nederland.

Landelijke contractbesprekingen met Zilveren Kruis:
Verloskundig Overleg Zorgverzekeraar

Contractering

Value Based Health Care

VBHC is het maximaliseren van de waarde van zorg voor de cliënt/patiënt en het
optimaliseren van de zorguitkomsten tegen zo laag mogelijke kosten. In de
Ontwerpfase onder leiding van Michèle v.d. Kemp zijn we in 5 sessies in 2018 (en
nog 1 in 2019) aan de slag gegaan met het eerste deel: Waardegedreven zorg
vormgeven rondom GBS.

Scholingsbijeenkomsten KNOV
(Myrna workshopleider en Saskia
opening & introductie)

Regio's (waaronder Zwolle) en KNOV onderzoeken
in 10 bijeenkomsten (on)mogelijkheden rondom
Verloskundige Zorggroepen. Myrna en Saskia
vertegenwoordigen Zwolle.

Samenwerking
in de keten

Saskia heeft samen met de KNOV een
gesprek bij de ACM over de zorggroep
(Zwolle) op 10/10/2018

ICT werkgroep m.b.t. declareren en
kwaliteitscyclus (Myrna)
Op 27 september 2018 vond op verzoek van de eerstelijn een gesprek plaats
over de volmeldingen in Isala. Er is ondermeer gesproken over de definitie
van 'vol' en 'spoed' en de behoefte aan gezamenlijk overleg. Het probleem
van Isala heeft gevolgen voor de gehele keten. Het gesprek hierover zal van
structurele aard blijken te zijn.

Vanuit de cooperatie wordt tevens een bijdrage geleverd aan Babyconnect. Dit is een
landelijk actieprogramma voor gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen tussen
cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Er zijn verschillende
focusgroepen (gebruikersbijeenkomsten) voor clienten (clientenraad), zorgverleners
(Myrna) en zorgorganisaties (Saskia).

Weigeringen 1e lijn

Babyconnect

Wanneer werden de 98% a terme baby’s (2117) bij
coöperatie praktijken in 2018 geboren *)
37-38 weken (60)
38-39 weken (196)
39-40 weken (568)
40-41 weken (837)
41-42 weken (456)

Start 16/10/2018
Regionale contractbesprekingen met Zilveren
Kruis. Myrna en Saskia voeren als
onderhandelaars zonder last en ruggespraak de
gesprekken met Zilveren Kruis.

*) Bron: LVR1 coöperatie 2018

Start Verloskunde Zorggroep
Zwolle per 1-1-2019

Getekend contract op
31/1/2019

