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Algemeen
Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers van de koepel FoetoMaternale Geneeskunde, de koepel
Kwaliteit, en de commissie Beroepsbelangen (BBC). De uitgangspunten voor deze nota zijn de Nota Kwaliteit,
de Nota Normpraktijk, de Nota Aandachtsgebieden en sub-specialisaties, de Nota Functieprofiel tweedelijns
verloskundigen, de Nota Organisatie klinische verloskundige zorg (de tweedelijns verloskundige), Richtlijn no.
23 Verwijzing naar een perinatologisch centrum: Samenwerking tweede en derde lijn en het
Gezondheidsraadrapport Intensive care rond de geboorte (publicatie nr 2000/08).
Doel is te beschrijven hoe de tweede en derdelijns verloskundige zorg georganiseerd is.
Op basis van dit document kan de subspecialisatie Perinatologie nader worden ingevuld.

Randvoorwaarden
De volgende randvoorwaarden staan centraal: Kwaliteit van zorg, het belang van de patiënt en de
meerwaarde van het principe van interdepency: Samen werken in een goede onderlinge afstemming en met
respect voor elkaar.  

Kwaliteit van zorg. Bij zowel patiënten als professionals is er een toenemend besef voor het belang
van kwaliteit van zorg binnen de verloskunde. Richtlijnen, visitaties, registraties, audits en opleiding
zijn daarbij vanuit de NVOG onderdelen van een integraal kwaliteitsbeleid.

1. 

Verandering van aard van de zorg. Het uitvoerende werk verloopt toenemend volgens protocollen,
terwijl de supervisie steeds complexer wordt. Deze ontwikkeling versterkt ook de tendens tot
delegeren van taken aan bijvoorbeeld verloskundigen, verpleegkundigen en echoscopisten. Deze
taken worden uitgevoerd onder supervisie en directe eindverantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

2. 

Subspecialisatie. Binnen maatschappen c.q. vakgroepen worden aandachts−gebieden geformuleerd
en onderverdeeld, waaronder Perinatologie. De Nota Subspecialisatie Perinatologie is beschreven en
wordt aan de volgende ledenvergadering voorgelegd.

3. 

Concentratie van zorg en regionale samenwerking. Verloskundige SamenwerkingsVerbanden
(VSV) waarin lokaal invulling wordt gegeven aan een samenwerking tussen de eerstelijn en tweede-,
derdelijnszorg beginnen steeds meer vorm te krijgen. Er bestaat een vergunningenstelsel voor
neonatologische zorg, met daaraan gekoppeld de Post IC/HC kinderafdelingen en de Obstetrische
High Care afdelingen.

4. 

Verandering van zorgvraag. De ontwikkeling van verloskundige ketenzorg, waarbij vanuit de
patient/zwangere de zorg georganiseerd wordt, alsmede verdergaande invullingen van
transmuralisering van zorg leiden tot een veranderend perspectief.

5. 

Uitgangspunten
 Ad 1.    Vanuit kwaliteitsoogpunt is de gynaecoloog de aangewezen professional om de regie te voeren

binnen de tweede- en derdelijns verloskunde. Hij/zij is de expert op het gebied van het gehele traject van de
verloskunde op zowel de maternale geneeskunde, de foetale geneeskunde en op chirurgisch, psychosociaal
en communicatief gebied.
Bovendien heeft de gynaecoloog inzicht in ziektebeelden en hun relatie met verloskunde en andersom.
De gynaecoloog is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de invulling daarvan.

Ad 2.    De gynaecoloog kan medische taken en verantwoordelijkheden verlopend volgens protocollen
delegeren aan andere professionals, die werken onder supervisie van de gynaecoloog.
De gynaecoloog moet binnen de verloskunde op consultatieve wijze samenwerken met andere disciplines
zoals kinderartsen, internisten, anaesthesisten, klinisch genetici en psychologen.

Ad 3.    Verloskunde vindt plaats in de algemene praktijk (tweede lijn) of in een perinatologisch centrum (derde
lijn).
In de algemene praktijk vindt verloskunde plaats, waarbij de Verloskundige IndicatieLijst (VIL) het
uitgangspunt is. Ook low risk verloskundige zorg kan daar plaatshebben. Voor de verwijzingsindicaties van
tweede naar derde lijn houdt men zich aan richtlijn No.23 Verwijzing naar een perinatologisch centrum:
Samenwerking tweede en derde lijn, die is opgesteld door NVOG en NVK.     
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Afhankelijk van de aanwezige verloskundige expertise (gynaecoloog met aandachtsgebied Perinatologie) en
faciliteiten (bv. volwassen IC afdeling) kan in de algemene praktijk ook obstetrisch gecompliceerdere zorg
gegeven worden. 
Een perinatologisch centrum is een centrum waarin voldoende IC faciliteiten en obstetrische IC-expertise
aanwezig is (zie ook Gezondheidsraadrapport Intensive care rond de geboorte) en dat bovendien beschikt
over een neonatologie IC  (gebonden aan de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen). De
eindverantwoordelijkheid van een perinatologisch centrum berust bij een gynaecoloog met erkende expertise,
de subspecialist perinatologie. De expertise zal worden getoetst bij kwaliteitsvisitaties aan de hand van criteria
opgesteld door de koepel foetomaternale geneeskunde en de koepel kwaliteit.
Binnen deze  perinatologische centra wordt, net als in algemene praktijken, gewerkt volgens de
NVOG-richtlijnen en NVOG-kwaliteitsnormen. Zij stellen zich open voor visitaties en hebben een verplichte
registratie voor verrichtingen, resultaten en complicaties.

Ad 4.    Rondom algemene praktijken bestaan VSV's, die lokaal werkafspraken maken over zowel organisatie
als inhoud van verloskundige zorg. De tweedelijn dient hierin het initiatief te nemen.
Binnen de regio rondom een perinatologisch centrum bestaan werkafspraken over de organisatie van het
regionale netwerk van zorg, met kwaliteit van zorg en het belang van de patiënt centraal. Als basis gelden de
landelijke richtlijnen die door kinderartsen en gynaecologen hierover gemaakt zijn. Er moet duidelijkheid
bestaan over de verdeling van taken en over de wijze van samenwerken en verwijzen. De derdelijn dient
hierin het initiatief te nemen.

Ad 5.    Ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg, waarbij preconceptie zorg aansluit op verloskundige
zorg en jeugdzorg zorgen voor nieuwe organisatievormen van zorg. Deze kunnen aansluiten bij bestaande
eerste en tweedelijnssystemen, echter transmuralisering en heroriëntatie op taken vindt plaats. De
gynaecoloog dient hier als medisch professional een spilfunctie te vervullen.

Taken en verantwoordelijkheden
De verloskunde afdelingen (zowel tweede als derdelijns) dienen 24 uur per dag direct te beschikken over de
voor de locatie noodzakelijke verloskundige expertise. Afspraken hieromtrent dienen schriftelijk te worden
vastgelegd. Naast gynaecologen kunnen ook andere professionals werkzaam zijn binnen de verloskunde,
zoals verloskundigen, verpleegkundigen (algemeen en gespecialiseerd O&G), kraamverzorgenden,
nurse-practitioners, echoscopisten en doktersassistenten. De gynaecoloog kan aan deze medewerkers
medische taken delegeren. Een verloskundig team kan daarnaast be−staan uit niet-medische consulenten,
zoals fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkenden.

Doel
De medewerkers binnen de verloskunde zorgen voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zij
voeren gedelegeerde taken uit met bijdrage aan een verhoogde doelmatigheid en continuïteit van zorg. De
medewerkers zijn ingebed in een structuur met omschreven taken en bevoegdheden waarbij de gynaecoloog
de eindverantwoordelijkheid draagt. De taken en bevoegdheden van de medewerkers zijn ingekaderd binnen
de kwaliteitsnormen opgesteld door de NVOG.

Taken
De scholing van de medewerkers moet toegespitst zijn op het specifieke taken pakket. Gedelegeerde taken
kunnen worden overgenomen van de gynaecoloog die eindverantwoordelijk blijft. Het functieprofiel van de
tweedelijns verloskundige geeft een duidelijk inzicht hierin. Voor andere professionals waaraan taken
gedelegeerd worden dient eveneens een, eventueel lokaal,  functieprofiel beschreven te worden.

Verantwoordelijkheden
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun directe handelen (wet BIG). De gynaecoloog is inhoudelijk en
logistiek eindverantwoordelijk. Verwijzing van eerste naar tweede lijn en van tweede naar derde lijn, dient via
de gynaecoloog te lopen.
De gynaecoloog is ook verantwoordelijk voor het vastleggen van de lokale organisatie, met daarin aandacht
voor heldere werkafspraken, op NVOG-richtlijnen gebaseerde protocollen, lokale en regionale
overlegstructuren, verslaglegging en bijscholing.
Duidelijk dient te zijn vastgelegd welke gedelegeerde handelingen zelfstandig mogen worden uitgevoerd door
de medewerkers. Aan de medewerkers kunnen ook logistieke taken binnen de organisatie van de 
verloskundige zorg worden toebedeeld, zoals bijvoorbeeld registraties en bijhouden van protocollen.
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Aanbevelingen
Op basis van deze nota moeten worden ingevuld: VSV werkafspraken (initiatief tweede lijn)
Regionale perinatologische zorg afspraken (initiatief derde lijn)
Vastleggen afspraken binnen organisatie, bv. functieprofielen, taken en verantwoordelijkheden, aanwezigheid,
bereikbaarheid
De koepel Foetomaternale geneeskunde geeft nadere invulling aan de nota subspecialisatie Perinatologie,
waarvoor deze nota de kaders gesteld heeft.

Colofon
NVOG

Postbus 20075 3502 LB Utrecht
http://www.nvog.nl

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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