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Woord vooraf

Beste leden,

Voor jullie ligt het jaarplan en de begroting voor 2023. De keuze van de leden voor ons als 'het
Vijfvrouwsbestuur’ was een keuze voor een koerswijziging en cultuurverandering. Dat doen en
kunnen we niet alleen. Samen met jullie, onze collega’s, werken we aan een
beroepsorganisatie waar álle verloskundigen zich gehoord en gewaardeerd voelen.
Met een sterke focus op de gezamenlijkheid tussen verloskundigen: op de inhoud van
ons vak en onze beroepsidentiteit. Dat is wat ons bindt. Maar ook met meer oog voor
differentiatie op de belangenbehartiging. Immers, de setting waarin we werken maakt dat er ook
verschillen zijn.

We hadden vanaf 9 september slechts kort de tijd om het jaarplan vorm te geven volgens onze
speerpunten uit de campagne. We verwachten dat dit jaarplan een duidelijke eerste richting
geeft en een basis biedt voor komende jaren. Tegelijkertijd hadden we op sommige punten
concreter willen zijn. Door het korte tijdpad is dat helaas niet volledig gelukt. Voor concretisering
willen we immers ook met jullie in gesprek en jullie de ruimte geven om inzichten, ideeën en
oplossingen met ons uit te wisselen. Om die reden hebben we flexibiliteit ingebouwd voor ALV,
bestuur, directie en bureau om binnen het jaarplan en de begroting te doen wat in het moment
nodig zal blijken. Vanzelfsprekend doen we dat in lijn met de door jullie vastgestelde stukken.
Daarnaast doen wij dit graag samen met jullie in ledenbijeenkomsten, regiobijeenkomsten,
platforms, werkgroepen en tijdens ALV’s. We hopen op veel inbreng en interactie met onze
collega's: We willen samen op weg naar een sterke vereniging, een verankerd
bestaansrecht en een duurzame ontwikkeling van ons vak. 

Hartelijke groet, Het KNOV-bestuur,

Alieke de Roon-Immerzeel 
Joke Klinkert
Maaike van Rijn
Marieke Smith
Rebekka Visser

3 ledendagen in 2023
2 ALV’s in 2023 (juni en december)
Platforms van verloskundigen
Regiobijeenkomsten
Werkgroepen

Betekenis van het jaarplan 2023
Dit jaarplan is vooralsnog een globale beschrijving van speerpunten voor 2023. Deze
verdienen nog nadere invulling en concretisering, maar dat doet het bestuur niet alleen.
In vergelijking met voorgaande jaarplannen zet dit bestuur sterk in op inbreng van leden 
via verschillende podia:

Nadere invulling en concretisering van dit jaarplan gebeurt in de vorm van
jaarprogrammaplannen vanuit het bureau met daaraan een tijdpad verbonden zodat je
weet wanneer je wat kunt verwachten.



1 Inleiding
De verloskundige staat in woord en daad voor het normale en het gezonde. Dat is wat
ons bindt, waar alle verloskundigen voor staan. Ongeacht of we werken in een kleine
praktijk, in een groot ziekenhuis, binnen een IGO of aan de academie. Of we net van
de opleiding komen of al 40 jaar ervaring hebben. Of we werken als praktijkhouder, als
waarnemend verloskundige of in loondienst. Wij staan voor het bevorderen van het
normale en het gezonde. Versterking van de vakkennis en beroepsidentiteit is
noodzakelijk om hieraan inhoud te kunnen blijven geven.

Het vormgeven van een helder landelijk kwaliteitsbeleid, waaronder een kader voor
afwegingen voor, tijdens en na het starten van (regionale) zorginnovaties.
Het versterken van de positie van de verloskundigen;
Het ondersteunen en faciliteren van organisatie in de regio, waaronder ondersteuning
bij capaciteitsproblematiek en positionering binnen regionale
samenwerkingsverbanden als het ROAZ.

Met het oog hierop hebben we een aantal prioriteiten voor 2023 benoemd. Wij gaan voor
jullie en de zwangere vrouwen aan de slag met de volgende speerpunten:

1.

2.
3.

Wanneer de zorg die we leveren verandert, hoort daar ook een passende bekostiging bij.
Ongeacht of deze zorgverlening verandert voor verloskundigen in de wijk of verloskundigen in
het ziekenhuis. Passende afspraken hierover ontbreken nog vaak. Wat ons betreft loopt goede
bekostiging van zorg, onkosten en het werk wat we doen door alle inhoudelijke thema’s heen. Of
het nu het kwaliteitsbeleid, organisatie in de regio of capaciteitsproblematiek betreft. Bekostiging
zal altijd een integraal onderwerp zijn bij al deze prioriteiten en is onvoorwaardelijk verbonden
aan de kwaliteit van zorg die we kunnen leveren. Daarbij maken we gebruik van het eerder
opgestelde stuk ‘betalen voor juiste zorg op de juiste plek’. Wat een verbetering van de
bekostiging betekent voor alle verloskundigen ongeacht of zij nu werkzaam is in het ziekenhuis,
als waarnemend verloskundige, in loondienst of in een eigen praktijk.

In de volgende hoofdstukken komen de drie bovengenoemde speerpunten op volgorde aan
bod.



2 Helder landelijk kwaliteitsbeleid

De verloskundige kan staan voor het bevorderen van het normale en het gezonde en
versterkt haar vakkennis en beroepsidentiteit.
De verloskundige beschikt over concrete implementatie-instrumenten om het landelijke
kwaliteitsbeleid vorm te geven in de regionale samenwerkingsverbanden.
Het bureau en het bestuur faciliteren een passende landelijke kwaliteitsbasis voor
verloskundigen om op te bouwen.

Programmaontwikkeling en implementatie landelijk kwaliteitsbeleid
Verloskundigen moeten kunnen bouwen op een landelijk kwaliteitsbeleid. Een basis waarop
iedereen kan terugvallen. Er is vaak sprake van, niet uit te leggen, regionale variatie. Voor ons zit
de kern in een helder omgeschreven beroepsidentiteit en gedeelde vakkennis. Dit is bij uitstek
een onderwerp waar we de verloskundigen goed bij gaan betrekken. We starten in 2023 een
programma over de ontwikkeling en implementatie van een landelijk kwaliteitsbeleid. Dat beleid
richt zich op de volgende punten:

Bevorderen van het normale en het gezonde en versterken van vakkennis en
beroepsidentiteit
In 2023 gaat de KNOV werken aan een aantal concrete punten om de beroepsidentiteit en
vakinhoud te hervinden. We zullen het proces van de landelijke ontwikkeling van richtlijnen  en
kwaliteitsstandaarden evalueren en waar nodig verbeteren. 
De afgelopen jaren hebben de leden weinig betrokkenheid ervaren bij de richtlijnontwikkeling en
–autorisatie. In 2023 gaan we werken aan ledenbetrokkenheid en het inzichtelijk maken van de
werkwijze en besluitvorming.

Onverklaarbare variatie
De inhoud van zorgpaden en protocollen zijn verschillend. Het zorgt voor verschil in
kwaliteit van zorg voor de zwangere vrouw. Het zorgt ook voor ingewikkelde situaties voor
verloskundigen die met meerdere VSV's werken en die daardoor te maken hebben met
onverklaarbare verschillen in zorg. 

Wat is een richtlijn?
Een richtlijn is een wetenschappelijk onderbouwd kader (evidence based) waarin een
bepaalde wijze van werken wordt voorgeschreven. Daarnaast worden in een richtlijn ook
overige overwegingen meegenomen. Denk daarbij aan de effecten op de uitvoering in de
praktijk, scholing, kosten en effecten op toegankelijkheid van zorg. Op basis daarvan volgt
een algemene conclusie en van daaruit de beleidsaanbevelingen. Overigens is het ook
mogelijk om zorg te leveren buiten de richtlijn om. Zorgverleners kunnen hier gemotiveerd
van afwijken. Voor verloskundigen is daar een richtlijn ‘zorg buiten de richtlijnen om’ voor
geschreven.

  _______________________________________________________
1 Een overzicht van richtlijnen in 2023 is opgenomen in bijlage 1 
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Bij de herziening van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en de Verloskundige
Indicatielijst (VIL) zijn daartoe gespecialiseerde verloskundigen en onze wetenschappelijke
partners aangehaakt. De duidelijke beroepsidentiteit en visie vanuit het bestuur zorgt voor
eenduidigheid en een heldere koers op deze cruciale dossiers. Terugkoppeling over de
betekenis en de uitkomst van het proces wordt op toegankelijke en transparante wijze
vormgegeven en gedeeld met leden.

Implementatie van landelijk kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid moet ook daadwerkelijk landen in de praktijk. De KNOV biedt ondersteuning bij
de implementatie van het landelijk kwaliteitsbeleid onder verloskundigen, maar ook in de
samenwerkingsverbanden en in de regio’s. Samen staan we sterk! 
In 2023 voert het bureau samen met de leden een behoefteonderzoek uit op basis van de
implementatie toolkit die in 2022 is ontwikkeld. Dit onderzoek richt zich op het nader verkennen
en vormgeven van mogelijkheden en instrumenten voor het staan voor het normale en het
gezonde en het versterken van vakkennis en beroepsidentiteit.

3 Positioneren van de verloskundige
De verloskundige wordt steeds belangrijker in de zorg. We hebben altijd een goede basis gehad
in de eerste lijn, maar de laatste jaren zien we ook een forse toename van verloskundigen in het
ziekenhuis. Daarnaast groeit het aantal verloskundigen dat werkt als waarnemend
verloskundige.

Differentiatie in landelijke belangenbehartiging
Dé kerntaak van de KNOV is opkomen voor de belangen van de verloskundigen. Daarvoor
hebben we aan de landelijke tafels veel verschillende partners. We willen dit verloskundig
perspectief duidelijker naar voren brengen. Daar zullen we in 2023 extra in investeren. Ook de
manier waarop we dit vorm geven moet anders. Naar onze mening kunnen we dit beter
vormgeven wanneer we de landelijke belangenbehartiging meer differentiëren op basis van
werksetting. Uiteraard voor alle verloskundigen als dat kan, maar soms ook voor een deel van
onze achterban als dat moet. Als praktijkhouder heb je immers andere belangen dan een
klinisch verloskundige en als waarnemend verloskundige een andere dan een collega in
loondienst van een praktijk.

We gaan verloskundigen organiseren in platforms, die aansluiten bij de werksetting
waarin zij werkzaam zijn. Dit moet de kruisbestuiving onderling versterken. En de
inbreng in en verbondenheid aan de vereniging verbeteren (zie differentiatie in
landelijke belangenbehartiging).
We zetten sterk in op proactieve positieve maatschappelijke beïnvloeding en lobby.
We maken ons hard voor Passende Zorg en toegankelijkheid van de verloskundige
zorg voor iedereen.
We versterken de positie van de klinisch verloskundigen.
We zorgen voor onszelf door de instroom, doorstroom en uitstroom van ons vak te
monitoren en duurzame inzetbaarheid na te streven.

Het is belangrijk om alle verloskundigen goed te positioneren. De KNOV is
immers jullie belangenbehartiger. In 2023 maken we een nieuw begin met de
landelijke belangenbehartiging. Dit krijgt vorm door de volgende punten:



Concreet betekent dit dat we in 2023 gaan werken aan het oprichten of doorontwikkelen van
een aantal platforms voor verloskundigen in verschillende werksettings. Op die manier kunnen
we onszelf krachtig positioneren en eventuele tegengestelde belangen intern naar voren halen
en deze met elkaar oplossen.

Positieve maatschappelijke beïnvloeding en lobby
We mogen zichtbaarder zijn voor onze partners en transparant in wat we vinden en wat we
doen. Het is goed als verloskundigen daarbij denken in oplossingen, waarin we zelf richting
geven aan de discussie en de uitkomsten daarvan. Daarvoor moeten we proactief met elkaar in
gesprek met een blik op de thema’s van de toekomst. In het verleden waren we vaak te laat,
waardoor het gevoel ontstond dat de besluiten reeds waren genomen. Vanaf 2023 gaan we met
jullie in gesprek tijdens ledendagen, ALV’s en de nieuwe platforms om zo te komen tot gedragen
standpunten op de verschillende thema’s. Naar buiten toe zorgen we voor actieve aanwezigheid
bij maatschappelijke debatten, belangrijke momenten in het land en bij partners in Den Haag.

Passende verloskundige zorg
De overheid zet de afgelopen jaren in op zorg buiten het ziekenhuis. Eerder kreeg dat vorm
binnen het beleidsthema Juiste Zorg Op De Juiste Plek, nu onder de noemer Passende Zorg.
Passende Zorg is het leidende principe in het Regeerakkoord en het Integraal Zorgakkoord (IZA).
Wij delen deze visie: Zorg dichtbij huis waar het kan, laagdrempelig in de wijk met een
herkenbaar gezicht. Maar in het ziekenhuis wanneer het moet, het liefst ook met een
herkenbaar gezicht. Verloskundigen kunnen hieraan bijdragen binnen zowel de eerste lijn als
binnen de medisch-specialistische zorg.

Positieve en oplossingsgerichte blik op de toekomst
Verloskundigen zijn in staat om in acute situaties snel tot oplossingen te komen. Dit is één
van onze sterke punten. De afgelopen jaren was de belangenbehartiging niet altijd
proactief en vooruitstrevend. Dat doet geen recht aan alle ideeën en pragmatische
oplossingen die verloskundigen hebben én uitvoeren. Door met elkaar proactiever te zijn
in de belangenbehartiging en met de leden een duidelijke visie af te spreken in wat we
willen bereiken, willen we laten zien waar de verloskundige voor staat. 

Passende zorg – voorkomen is beter dan genezen
Wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld continuïteit van zorgverlener of sociale
verloskunde laat zien dat het mogelijk is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het heeft
een sterk preventief effect op een mogelijk toekomstige zorgvraag en draagt zo bij aan
passende zorg. Met meer tijd kan de verloskundige inzetten op passende zorg voor de
zwangere vrouw. In de huisartsenzorg hebben dergelijke experimenten een positieve
bijdrage geleverd aan de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg.

De KNOV zet zich in voor verloskundige zorg die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht
huidskleur, sociale status, geloofsovertuiging of financiële middelen. Wij bevorderen in 2023
actief initiatieven die toegankelijkheid en samenwerking tussen burgers en regionale
professionals op basis van gezondheid en preventie versterken. 



Daarnaast is het belangrijk dat ook het ziekenhuis regionaal bereikbaar blijft voor de
verloskunde. Wanneer verloskundigen werkzaamheden uitvoeren die (nog) niet primair bij hen
zijn belegd, maakt de KNOV zicht sterk voor passende (financiële) randvoorwaarden.

Versterking van de klinisch verloskundigen
De klinisch verloskundigen zijn de sterkst groeiende groep binnen de verloskunde. Klinisch
verloskundigen nemen bovendien een steeds belangrijkere rol in binnen het ziekenhuis. Zij
nemen steeds meer taken over en dragen steeds meer verantwoordelijkheid. Helaas is de
belangenbehartiging voor hen in de afgelopen jaren fors achtergebleven en als KNOV hebben
we daardoor veel klinische collega’s als lid verloren. In het land en op het bureau lagen wel
ideeën of plannen, maar er werd weinig tot geen uitvoering aangegeven. Onze klinische collega’s
verdienen beter. Daarom gaan we het in 2023 anders doen. We zetten in op verbetering van
hun positie, inclusief de route naar passende waardering (fwg 65) en op het doorontwikkelen
van de monobekostiging ook voor klinisch verloskundigen. Om dit te waarborgen is geld
vrijgemaakt in de begroting en komt er een dedicated team om dit te bereiken. Aan deze acties
zal een in 2023 op te stellen plan en visie aan ten grondslag liggen. 

Instroom en uitstroom en duurzame inzetbaarheid
De KNOV streeft samen met de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV) om de
numerus fixus van de initiële opleiding tot verloskundige te verhogen en meer verloskundigen
op te leiden. Dit is in lijn met het NIVEL-advies uit 2022. De komende jaren verwacht het CBS een
stijging van het aantal zwangere vrouwen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten we onder
andere meer opleiden. We gaan onderzoek doen naar hoe buitenlands opgeleide collega’s
optimaal kunnen instromen en goed worden ingezet. Daarnaast moeten we goed kijken naar
onszelf: Veel collega’s stoppen vrij snel na hun studie te hebben afgerond. Dit is om veel
redenen onwenselijk en het helpt als we hen voor de beroepsgroep weten te behouden daarom
zet de KNOV zich ook in 2023 opnieuw in voor het werkplezier van verloskundigen.

Het formuleren van een heldere visie vanuit de KNOV over het verstevigen van de
professionele autonomie van klinisch verloskundigen. We kijken daarbij goed wat we
kunnen leren van andere beroepen die een autonome positie hebben binnen hun
vakgebied, zoals klinisch psychologen.
Verder uitwerken en oppakken van het deelregister klinisch verloskundigen, waarbij
duidelijkheid komt over waar het deelregister wel en niet voor dient.
Inzichtelijk maken hoeveel en welke werkzaamheden en handelingen door de klinisch
verloskundigen worden verricht. 
Inzichtelijk maken wat de variatie is tussen ziekenhuizen in werkzaamheden,
verrichtingen en bekostiging en salariëring van klinisch verloskundigen.

Voor 2023 starten we met de volgende projecten:

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van de twee laatstgenoemde projecten is dat we
afhankelijk zijn van medewerking van de ziekenhuizen en beschikbare data. 

Tegelijkertijd kan het eerder ingediende KNOV-voorstel als alternatief van de integrale
bekostiging ‘Betalen voor de juiste zorg op de juiste plek’ juist bijdragen aan het verkrijgen van
inzicht. In dit voorstel krijgen ook klinisch verloskundigen een eigen positie in de registratie van
werkzaamheden, handelingen en activiteiten. Zo voorkomen we dat het wegvalt in een DBC en is
het inzichtelijk voor iedereen en krijgen onze klinische collega’s de waardering die zij verdienen
voor hun inzet.



Ondersteunen van regionale belangenbehartiging
In 2023 willen we de landelijke vereniging weer opnieuw verbinden met de regio’s en actief
ondersteunen bij de regionale belangenbehartiging en verbetering van de organisatiegraad. De
afgelopen jaren heeft de KNOV in bepaalde regio’s samen met haar leden gewerkt aan
versterking van de organisatie, dit willen we in 2023 intensiveren. 

Organiseren in de regio
De verloskundige biedt zorg thuis, in de wijk en in het ziekenhuis. Echter, naast het bieden van
zorg zien we in toenemende mate dat er andere thema's op het bord van de zorgverleners
landen. Zo wordt aan de regio's verzocht om een oplossing te zoeken voor
capaciteitsproblematiek, richt het Integraal Zorgakkoord op nieuwe regiobeelden met
bijbehorende plannen van aanpak en heeft hetzelfde akkoord mogelijk ook effect op de acute
zorg. Thema's die alle verloskundigen in een regio raken. Om dergelijke thema's aan te pakken is
het belangrijk om goed georganiseerd te zijn. Verloskundigen die met elkaar samen werken, met
één stem het verloskundig perspectief inbrengen en een betrouwbare partner zijn voor andere
zorgverleners in de regio. 

Duurzame inzetbaarheid
Het NIVEL-rapport laat zien dat veel verloskundigen binnen tien jaar stoppen met het vak.
We zullen meer aandacht moeten hebben voor de duurzame inzetbaarheid van de
verloskundige. Er zijn onderzoeken gedaan naar redenen voor uitval van verloskundigen.
Hier zijn beperkt acties aan gekoppeld. Met leden willen we kijken wat er mogelijk is om het
werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van de verloskundige te verbeteren.

4 Ondersteuning in de regio

De regio’s krijgen ondersteuning bij het inrichten van regionale organisaties en het
bevorderen van het contact tussen de regio’s onderling en de KNOV. Kruisbestuiving
en leren van elkaar is een van de vele voordelen wanneer regio’s met elkaar in
contact komen.
De regio’s krijgen ondersteuning bij de capaciteitsproblematiek, zowel in de regio zelf
als in een meer overstijgende strategie (binnen de platforms). 
Verloskundigen werkzaam in de kliniek en in andere werksettings dan
praktijkhouders worden betrokken bij organisatievormen in de regio, zodat we elkaar
versterken. Overstijgende ‘hobbels’ die deze participatie hinderen worden uitgewerkt
in de landelijke platforms

Met bestuur, bureau en beroepsgroep zetten we ons in op de volgende punten: 



Om regio's te ondersteunen in de praktijk wordt met leden gewerkt aan landelijke
kwaliteitskaders (zie hoofdstuk 2). Om dat landelijke kwaliteitsbeleid vervolgens daadwerkelijk
vorm te geven is een nauwe samenwerking tussen bureau en goed georganiseerde regio’s een
voorwaarde. Zo versterken en helpen we elkaar bij het opzetten van en implementeren van
goed kwaliteitsbeleid. Daarbij moeten alle verloskundige collega’s uit de regio voldoende
vertegenwoordigd zijn: Niet alleen eerstelijns praktijkhouders, maar ook de waarnemend
verloskundigen en klinisch werkende collega’s zijn daarbij onmisbaar.

Goed georganiseerde regio’s bieden mogelijkheden voor pilots en zorginnovatie gericht op
Passende zorg en met bijpassende randvoorwaarden. Ze kunnen ook oplossingen bieden voor
praktijk-overstijgende problemen, zoals de capaciteitsproblematiek. Waar dat voor een enkele
praktijk lastig of zelfs onhaalbaar is, is er samen meer mogelijk. De KNOV wil daarvoor de
ondersteuning bieden. 

Capaciteitsproblematiek
De capaciteitsproblematiek is met afstand het meest acute probleem voor veel verloskundigen.
Het domino-effect door de gehele geboortezorg resulteert erin dat verloskundigen inmiddels
last krijgen van capaciteitsproblemen elders in de regio en zelfs daarbuiten.

In 2022 heeft de KNOV hier eerste stappen gezet, die we in 2023 op zullen intensiveren. Wij
denken dat capaciteitsproblematiek niet zozeer een probleem is van de acute zorg. En dat de
oplossing daarom eveneens niet ligt in de acute zorg. De oplossing ligt in het voorkómen van
acute zorg, voorkómen van medicalisering en voorkómen dat cliënten onnodige zorg krijgen. De
oplossing ligt bijvoorbeeld in het verminderen van het aantal inleidingen, terwijl de trend juist
stijgend is. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat preventie, sociale verloskunde en/of
continuïteit van zorgverlener eveneens een forse bijdrage kan leveren aan het verminderen van
onnodige complexe zorg. Het is belangrijk dat verloskundigen en de KNOV dit steeds naar voren
brengen wanneer wordt gesproken over oplossingen in de regio. Verder is de KNOV kritisch over
oplossingen rondom apps of de inzet van meer personeel. In verschillende regio’s hebben deze
oplossingen geen bijdrage geleverd aan vermindering van de capaciteitsproblematiek. Enerzijds
omdat apps alleen maar (beperkt) inzicht geven en geen oplossing bieden, anderzijds omdat
meer personeel moeilijk te vinden is in de huidige arbeidsmarkt.

Verder merken we op dat er niet één oplossing is voor capaciteitsproblematiek. De KNOV kan dit
niet op één manier en ook niet top-down oplossen. Dit probleem is daarvoor te complex en te
groot, we hebben ieders inzet nodig. Landelijk gaat de KNOV dat proces organiseren. 

Coöperatie en zorggroep
We zien een ontwikkeling in steden en regio's waarbij verloskundigen samen de wens
uitspreken zich professioneel te willen organiseren. Sommigen organiseren zich richting
een coöperatie anderen willen graag een zorggroep oprichten. Beide ontwikkelingen zijn
de afgelopen jaren door de KNOV ondersteund, maar willen we nu versterken en
gestructureerder aanpakken. Verloskundigen die met elkaar deze stap wensen te zetten
krijgen ondersteuning van de KNOV. In de vorm van een gespecialiseerd team met kennis
van dergelijke ontwikkelingen tot samenwerking, financiën en juridische aspecten. 



Het regioplatform en platform klinisch verloskundigen (zie gedifferentieerde
belangenbehartiging) spelen een belangrijke rol in de omgang met de acute problematiek. Wij
bieden mogelijkheden om te leren van andere regio’s: Wat hebben zij bereikt en hoe hebben zij
dat bereikt. Als laatste blijft de KNOV de individuele ondersteuning in de regio vormgeven. Voor
regio’s die willen sparren rondom onderhandeling, tarieven of kennis staat de KNOV klaar.
Daarbij hanteert de KNOV het eerder genoemde, nog te ontwikkelen, afwegingskader voor
zorginnovatie om de landelijke implicaties goed te kunnen wegen.

Dit ambitieuze jaarplan 2023 kunnen we niet alleen uitvoeren. We hebben het al voorafgaand
aan onze benoeming regelmatig benoemd en ook in dit jaarplan al op veel plekken
geëxpliciteerd: We willen dit als bestuur met leden en bureau samen doen. Daarvoor moeten we
goed met elkaar samenwerken. Het bestuur wil voor leden, bureau en samenwerkingspartners
een betrouwbare en duidelijke partner zijn: Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Passende bekostiging bij capaciteitsproblematiek
In bepaalde gebieden in Nederland heeft de capaciteitsproblematiek geleid tot ingrepen
en veranderingen met meer impact dan vooraf verwacht. Dit heeft ook effect gehad op het
werk van de verloskundige. Dikwijls leiden dergelijke ingrepen tot meer werk of kost het
werk meer tijd. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis verdwijnt of andere zorgverleners
een deel van de zorg niet meer kunnen leveren. De verloskundige staat dan nog steeds
altijd klaar voor de zwangere vrouw. Het is goed om dat te blijven doen, maar het tarief
houdt daar geen rekening mee. De KNOV biedt ondersteuning aan regio's die hiertegen
aan lopen. Wanneer zij bijvoorbeeld een forse extra inspanning hebben gedaan, terwijl zij
daarvoor geen passende vergoeding hebben gekregen. Met hen gaat de KNOV
onderzoeken wat een passende vergoeding kan zijn en welke stappen zij kunnen nemen
voor deze passende vergoeding.

5 Beroepsgroep, bestuur en bureau

Communicatie via wekelijkse nieuwsbrieven en directe mailings, actief en benaderbaar op
sociale media.
Online sessies over verschillende thema’s op vaste momenten in de maand.
Een aantal ledendagen in het jaar met inhoudelijke thema’s en sprekers. In 2023 staat één
daarvan in het thema van ons 125-jarig bestaan en het (naar verwachting) behoud van het
predicaat Koninklijk.
Twee ALV’s om beleid vast te stellen en/of bij te sturen.
Inrichten van platforms, gedifferentieerd naar werksetting. 
De norm binnen de KNOV wordt programmatisch werken en directe betrokkenheid van de
platforms.

Met de leden
We willen onze samenwerking met leden versterken. Daartoe doen we als bestuur de volgende
voorstellen:



Met het bureau
Het bureau moet opnieuw hét advies- en uitvoeringsorgaan van het bestuur -en daarmee de
vereniging- worden. Het kan goed zijn dat dit vraagt om enkele verbeteringen op het bureau,
zodat het bureau nog beter aansluit op bijvoorbeeld de platforms en het programmatisch
werken. We gaan dit samen met de directie vormgeven. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat
er veel tijd gaat zitten in veranderingen op het bureau. Dit kan immers ook ten koste gaan van
de ambities in dit jaarplan. 

Met elkaar willen we inzetten op een stapsgewijze verbetering van bestuur en bureau. Enerzijds
door de lijnen met leden, directie en bureau korter te maken. Anderzijds door vanuit het bureau
volop te kunnen inzetten op dit jaarplan, zoals het positioneren van de verloskundige
beroepsidentiteit en vakinhoud en zo een sterk landelijk kwaliteitsbeleid te kunnen vormgeven.
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor 2023 is het aanstellen van een vaste directie. 

Als bestuur
Als bestuur willen we dicht bij de leden staan. Op die manier kunnen we daadwerkelijk besturen
en vanuit betrokkenheid doen wat nodig is. We zullen daarom de taken meer verdelen dan
eerder binnen het bestuur gebruikelijk was. Daarnaast zullen we een hogere beschikbaarheid
inzetten om de grote en diverse taken deskundig, adequaat en zorgvuldig te kunnen oppakken. 



Begroting 2023



Nieuwe richtlijnen/modules/standpunten/addendum op bestaande richtlijnen 
MDR Verminderde Kindsbewegingen in de Zwangerschap
Module binnen MDR Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk 
MDR antenataal CTG in de eerstelijn
MDR Diabetes Gravidarum in de eerstelijn
MDR Miskraam in de eerstelijn 
MDR Borstvoeding
Standpunt pulseoxymetrie bij neonaten in de eerstelijn
 
Lopende Richtlijnen/Standaarden – uitbreiding  
Standaard Toetreden Medische Hulpmiddelen, uitbreiding met module over vitamines
NHG-Standaard Anticonceptie, uitbreiding met addendum over echografie in de
anticonceptiezorg in de eerstelijn 
 
Herziening bestaande kwaliteitsdocumenten 
Factsheet Vitamine B12 en zwangerschap
Factsheet Caput beweeglijk boven bekkeningang
Factsheet Langdurig gebroken vliezen a terme
Factsheet Beweging in de zwangerschap
Factsheet Obesitas in de zwangerschap
 
Implementatie van lopende richtlijnen, standpunten, kwaliteitsdocumenten
etc.  
MDR Haemorrhagie postpartum in de eerstelijn 
MDR Omgaan met Medische Gegevens  
MDR Inleiden in de eerstelijn (Foley & AROM) 
MDR Pijnverlichting in de eerstelijn  
Standaard Toetreden Medische Hulpmiddelen 
Toolkit – standaard evaluatie van implementatie kwaliteitsdocument in de regio 
Sociale verloskunde 
Twinning/Continuïteit van Zorgverlener  
 
Implementatie van richtlijnen/kwaliteitsstandaarden van derden  
MDR Hyperbilirubinemie (NVK) 
Leidraad SEO 3.0 
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