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1. Achtergrond en Motivatie
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Koninklijke Organisatie voor
Verloskundigen (KNOV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn actief op het gebied van
richtlijnontwikkeling voor verloskundige zorgverlening. Afstemming op dit vlak wordt door de drie verenigingen
wenselijk geacht. Verloskundige richtlijnen dienen op elkaar afgestemd te worden zodat bij onderlinge
verwijzing de vrouw en haar partner de zorg van verloskundige, van huisarts en van gynaecoloog als een
continuüm ervaren. We verwachten dat het gebruik maken van ieders expertise de kwaliteit van verloskundige
richtlijnen en de efficiëntie van het ontwikkelproces positief zal beïnvloeden. Samenwerken impliceert een
kennismaking met de zorgvisie, richtlijnenprogramma's en organisatiestructuren van elkaar: belangrijke kennis
die gebruikt kan worden om implementatie van ieders richtlijnen te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is dat de
identiteit en de taakopvatting van de drie beroepsgroepen gerespecteerd wordt. Het gemeenschappelijk
belang dat de verenigingen in dezen bindt, is op een zo doelmatig en efficiënt mogelijke manier de kwaliteit
van de verloskundige zorg aan cliënten/patiënten te bevorderen.  
Een LTA-V impliceert betrokkenheid van de drie beroepsgroepen. Mogelijk is wel dat, afhankelijk van het
onderwerp, de omvang van de inbreng van de partijen kan verschillen. Indien een partij slechts zijdelings
betrokken is bij een LTA zal deze partij minimaal als referent optreden.
Samenwerking op gebied van richtlijnontwikkeling tussen de drie beroepsgroepen is niet helemaal nieuw. De
samenwerking bij de Verloskundige IndicatieLijst (VIL) is aan dit initiatief voorafgegaan. Daar waar de VIL zich
beperkt tot een (onderbouwde) uitspraak over indicaties voor verwijzing zal de LTA-V de hupverleners in de
regio uitgebreidere handvatten geven voor samenwerking rondom een bepaald onderwerp. Het is mogelijk dat
de start van het LTA-V-traject afstemming tussen beide trajecten (LTA-V en eventuele VIL-updates) wenselijk
maakt.

2. Begripsomschrijving
Een Landelijke Transmurale Afspraak Verloskunde is een afspraak tussen NVOG, NHG en KNOV waarin
richtlijnen voor samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen en huisartsen worden gegeven. Ze
worden ontwikkeld over een onderwerp waarover minimaal één van de organisaties een richtlijn, een
standpunt of een kwaliteitsnorm heeft gepubliceerd. In een LTA-V worden die aspecten van zorg beschreven
waarover overeenstemming bestaat tussen huisartsen, verloskundigen en gynaecologen. Eventueel worden
punten beschreven waarover nog verschil van mening bestaat. Verder worden er aanbevelingen gegeven
voor consultatie/verwijzing, terugverwijzing en gedeelde zorg en wel zodanig dat er voor de cliënt/patiënt een
herkenbaar, eenduidig beleid en continuïteit in de zorg wordt geboden. Een LTA-V formuleert aanbevelingen
die als landelijk vastgesteld uitgangspunt dienen om te komen tot regionale verloskundige werkafspraken. Het
is van belang om LTA-V's (en ondersteunend implementatiemateriaal) hiertoe in te brengen bij regionale
verloskundige of andere multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

3. Doelgroep
De LTA-V formuleert aanbevelingen voor verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Het onderwerp van
een LTA-V bepaalt in welke mate alle huisartsen dan wel alleen de verloskundig actieve huisartsen  als
doelgroep van de Afspraak aangesproken zullen  worden. Dit zal per LTA-V expliciet worden benoemd.

4. Doelstelling
De LTA-V heeft de volgende doelstellingen:

de cliënt/patiënt een herkenbaar, eenduidig beleid en continuïteit van zorg bieden,• 
een inhoudelijke basis bieden ten behoeve van de regionale samenwerking tussen gynaecologen,
verloskundigen en huisartsen.

• 

Hiernaast worden bij de ontwikkeling van de LTA-V een aantal meer algemene doelstellingen gehaald zoals:
efficiënter werken door gebruik te maken van elkaars expertise, het bevorderen van de implementatie van
elkaars richtlijnen.

1



5. Bepaling van het Onderwerp
 5.1       Welke onderwerpen komen aan de orde?
Voortvloeiend uit de begripsomschrijving betreft het onderwerpen:

over zorg aan (aanstaande) zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen• 
die relevant zijn voor de drie beroepsgroepen• 
waarover minstens één van de organisaties een richtlijn, standpunt of een kwaliteitsnorm heeft
ontwikkeld.

• 

5.2       Gehanteerde criteria bij de prioritering
De keuze van onderwerpen wordt bepaald door inhoudelijke argumenten, strategische overwegingen en
kostenaspecten.
Gehanteerde criteria zijn:

De ‘winst' die te behalen is door het ontwikkelen van een LTA-V, zoals:• 

het overbruggen van (ogenschijnlijke) visieverschillen of verschillen in aanbevelingen tussen richtlijnen
van gynaecologen, verloskundigen en huisartsen,

1. 

het garanderen van een zorgcontinuüm voor de cliënt, resulterend in optimale zorg,2. 
het vastleggen van belangrijke samenwerkingsaspecten,3. 
het doelmatig gebruik maken van richtlijnen van de andere beroepsgroep,4. 
het verbeteren van kosteneffectiviteit door afstemming van beleid,5. 
het feit dat de LTA-V kan bijdragen aan een betere bekendheid en implementatie van de richtlijnen
van KNOV, NHG en NVOG onder gynaecologen, verloskundigen en huisartsen.

6. 

Het onderwerp sluit aan bij de behoefte van de deelnemende partijen (gynaecologen, verloskundigen
en huisartsen) in het veld.

• 

Er is voldoende onderbouwing beschikbaar als basis voor de discussie.• 
Er bestaat voldoende mate van overeenstemming over de aanbevelingen van de ‘basisrichtlijn'.• 
Er bestaat op basis van vooroverleg voldoende mate van overeenstemming over de uitgangsvragen
en de inhoud van de te ontwikkelen LTA-V tussen huisartsen en verloskundigen.

• 

Extern (b.v. bij zorgverzekeraars, overheid, publiek, politiek) is er behoefte aan een tripartite
verdieping van reeds bestaande monodisciplinaire richtlijnen.

• 

Het onderwerp heeft voldoende raakvlakken tussen verloskunde en huisartsgeneeskunde. Hierbij kan
gedacht worden aan de aard van het onderwerp en aan de omvang van de gedeelde zorg
(consultatie/verwijzing, terugverwijzing, overleg en gezamenlijke zorg).

• 

Richtlijnen van betrokken organisaties over het betreffende onderwerp moeten in een zodanige fase
zijn dat afstemming door de LTA-V mogelijk is.

• 

5.3       Prioritering
De drie organisaties stellen elk een coördinator voor de LTA-V's aan. Jaarlijks stellen deze coördinatoren voor
hun eigen organisatie een lijst op met gewenste onderwerpen voor LTA-V's, inclusief een rangorde en een
motivering (zie de criteria hierboven). Deze lijst komt per organisatie tot stand conform de gebruikelijke
prioriteringsmethode voor onderwerpen van richtlijnen van de betreffende organisatie.
De coördinatoren bepalen in onderling overleg welk onderwerp de gemeenschappelijke voorkeur geniet en
motiveren hun keuze. Elke coördinator regelt binnen eigen organisatie bekrachtiging voor deze keuze bij die
instanties in hun organisatie die hiervoor verantwoordelijk zijn. Wanneer een onderwerp definitief bepaald is,
zorgen de coördinatoren voor de bestuurlijke goedkeuring binnen de eigen organisatie voor de daadwerkelijke
start van de LTA-V-ontwikkeling.

6. Algemene Organisatie
De LTA-V-coördinatoren sturen het gezamenlijke project aan en zijn verantwoordelijk voor de voortgang van
het project. Wat de KNOV betreft, ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van LTA-V's bij de
teamleider richtlijnontwikkeling en het hoofd van de afdeling Kwaliteit en Beroepsinhoud. Wat de NHG betreft 
ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de LTA-V's bij de senior wetenschappelijk medewerker
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voor LTA's en het hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid. Bij de NVOG staat de
voorzitter van de Commissie Richtlijnen hiervoor in.  
6.1       Ontwikkelfase
Per LTA-V wordt een werkgroep ingesteld bestaande uit twee of drie leden van elk van de drie
beroepsgroepen. De keuze van de werkgroepleden gebeurt volgens procedures in eigen organisaties. Per
LTA-V zal één van de drie LTA-V- coördinatoren de trekkersrol vervullen, zij het in nauwe samenwerking met
de twee collegae. Deze ‘trekker' organiseert de werkgroepvergaderingen en bereidt ze voor. Hij/zij schrijft
tevens de concepten en verwerkt de commentaren van de werkgroep tot een definitieve versie.
Tot het ontwikkelen van een LTA-V kan beslist worden ook indien slechts één der organisaties een richtlijn
over het betreffende onderwerp heeft ontwikkeld. In een dergelijk LTA-V-traject zal een voortraject ingelast
dienen te worden, namelijk een fase van bestudering van de richtlijn door een werkgroep van de organisatie(s)
die geen richtlijn heeft (hebben) over het betreffende onderwerp. Deze zullen zich toch inhoudelijk voldoende
moeten verdiepen met oog op het vormen van een standpunt over de richtlijn van de andere partij(en). De
partij(en) die een richtlijn/standpunt /kwaliteitsnorm heeft (hebben) over het onderwerp stellen hiertoe de
richtlijn, de onderliggende literatuursearch en andere relevante documenten ter beschikking aan de andere
partij(en).
Bij het maken van tijdpaden dient met deze voortrajecten rekening gehouden te worden.
De hierboven beschreven methodiek zal gedurende het eerste LTA-V-traject geëvalueerd en zo nodig
aangescherpt en/of bijgesteld worden.

6.2       Commentaarfase
Wanneer het concept van de LTA-V klaar is, gaat de commentaarfase in. In de drie beroepsgroepen worden
praktiserende hulpverleners om commentaar gevraagd, aan de hand van een vooraf ontwikkelde vragenlijst.
Bij het NHG wordt de concept-LTA-V naar 50 aselect uit het NHG-ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd.
Bij de KNOV betreft het 10 à 12 aselect gekozen verloskundige praktijken. Bij de NVOG krijgen alle leden via
de website de mogelijkheid commentaar te leveren. Tevens wordt in de commentaarronde de concept-LTA-V
gestuurd aan een vijftal referenten die in onderling overleg worden bepaald. Bovendien kan elke
beroepsgroep het concept aanbieden aan referenten, conform de methodiek van het eigen richtlijnentraject.
De commentaarfase wordt gelijktijdig afgesloten, waarna het commentaar door de werkgroep in de LTA-V
wordt verwerkt.

6.3       Autorisatie
Vervolgens wordt de LTA-V voor autorisatie aangeboden. Wat betreft het NHG gebeurt dat door de
Autorisatiecommissie, wat betreft de KNOV gebeurt dat door de Verloskundigen Adviesraad Standaarden
(VAS). Bij de NVOG wordt het concept ter stemming gebracht in de Algemene Ledenvergadering (ALV); deze
wordt viermaal per jaar georganiseerd. De autorisatie dient min of meer gelijktijdig en in onderlinge
afhankelijkheid te gebeuren. Wijzigingen kunnen immers niet zonder onderling overleg ingevoerd worden en
betekenen dus een nieuwe autorisatieronde. Vanuit efficiëntie- en afstemmingsoogpunt is het praktisch de
ALV-procedure bij de NVOG chronologisch als eerste stap in het autorisatietraject te laten plaatsvinden.

6.4       Bekrachtiging
Een definitieve LTA-V wordt uiteindelijk door de besturen van het NHG en de KNOV bekrachtigd. De NVOG
voorziet in haar richtlijnentraject, na de stemming in de ALV, geen bekrachtigingfase meer. 

7. Financiering
Voor het realiseren van het LTA-V traject zal externe financiering gezocht dienen te worden. Daartoe dient
een gezamenlijke begroting opgesteld te worden waarin de kosten van de drie organisaties voor het gehele
traject conform deze methodiek, inclusief een gelijkwaardige vacatievergoeding voor alle werkgroepleden,
verdisconteerd wordt. Het is de ambitie van de drie organisaties gemiddeld één LTA-V per jaar te ontwikkelen.

8. Actualisering
Evenals richtlijnen zullen ook LTA-V's geactualiseerd moeten worden. In principe is de geldigheidsduur van
een LTA-V vijf jaar. Daarnaast bepalen termijn en doorlooptijd van actualisering van onderliggende richtlijnen
het tijdstip van actualisering van de LTA-V's.
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9. Verspreiding
De uiteindelijke LTA-V is eigendom van de drie organisaties en wordt gepubliceerd in Huisarts en
Wetenschap, het Tijdschrift voor Verloskundigen en het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en
Gynaecologie. De LTA-V's zullen op de websites van de drie organisaties geplaatst worden. Verder zal de
LTA-V door de organisaties in overleg geïmplementeerd worden. Samenwerking op dit vlak moet verder
worden uitgewerkt.

Colofon
© 2004 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse
Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Een Landelijke
Transmurale Afspraak-Verloskunde (LTA-V) komt tot stand in samenwerking tussen de bovengenoemde
instanties. Een LTA-V geeft aan over welke aspecten van de diagnostiek en behandeling overeenstemming
bestaat. Daarnaast komt aan de orde over welke punten mogelijk nog verschil van inzicht is. Een LTA-V
formuleert globale richtlijnen voor verloskundigen, huisartsen en obstetrici die als uitgangspunt dienen om het
regionale beleid nader te bespreken en in te vullen.
Utrecht/Bilthoven, november 2004

Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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