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Samenvatting

Aanleiding en onderzoeksvraag 
Binnen de geboortezorg spelen diverse ontwikkelingen die de toekomstige kwaliteit en beschikbaarheid van 
deze zorg beïnvloeden. Een zorgwekkende ontwikkeling is een mogelijke verdere concentratie van acute 
tweedelijns zorg. Niet alleen vanwege de verminderde toegankelijkheid van de acute tweedelijnszorg, maar juist 
ook omdat dit ook effect heeft op de andere zorgverleners zoals de eerstelijns verloskundigen.  
 
Dit rapport geeft antwoord op de volgende strategische vraag: hoe kan kwalitatief goede geboortezorg worden 
gewaarborgd als er ergens in Nederland een ziekenhuis wegvalt? 
 
Ontwikkelingen 
Belangrijke ontwikkelingen zijn de verschuiving van een deel van de geboortezorg richting de tweede lijn, een 
hoge werkdruk voor eerstelijns verloskundigenpraktijken, minder acute verloskunde, minder verpleegkundige 
zorg in het ziekenhuis en daarmee druk op de toegankelijkheid in de tweede lijn en druk en een beweging 
richting meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners binnen de geboortezorg.  
 
Knelpunten 
We signaleren enkele belangrijke knelpunten die aanleiding geven tot zorgen over het waarborgen van 
kwalitatief goede geboortezorg in de nabije toekomst. Verder toenemende medicalisering is onwenselijk, zowel 
vanwege kwaliteits- als doelmatigheidsoverwegingen. Bovendien is er nu in sommige regio’s reeds sprake van 
groeiende capaciteitsproblemen in de tweede lijn. Op dit moment lukt om tijdige beschikbaarheid van deze 
acute zorg te organiseren. Maar er bestaan zorgen over de toekomstige beschikbaarheid en bereikbaarheid van 
acute verloskundige zorg. Er komen situaties voor waarin met kunst en vliegwerk een oplossing gezocht moet 
worden. Naast de zorgen om de kwetsbare toegankelijkheid van acute verloskundige zorg in de tweede lijn, is 
ook de positie van eerstelijns verloskundigen kwetsbaar. 
 
Scenario’s 
In dit hoofdstuk stellen we voor de geboortezorg vier mogelijke scenario’s voor. Dit helpt het nadenken over de 
consequenties als zich in een bepaalde regio capaciteitsproblemen voordoen waardoor de achtervang van acute 
geboortezorg in het gedrang kan komen. Door hierover na te denken, kun je anticiperen en een proces van 
strategisch handelen in gang zetten. We hebben vier kwadranten geschetst, die volgen uit twee assen. Op de 1e 
as is de variabele: bevinden de verloskundigen zich in een dunbevolkt of dichtbevolkt gebied? Op de 2e as is 
de variabele: blijft na verdwijnen van een ziekenhuis (of de acute verloskunde) goede/voldoende toegang tot 
spoedcapaciteit over? 
 
Strategische opties 
Hoewel de uitgangsposities en de gewenste strategische keuzes verschillen per regio, zijn er grote lijnen 
waarmee verloskundigen hoe dan ook kunnen bijdragen aan een meer robuuste geboortezorg: 
1. Zet in op preventie, werk aan gezondheid 
2. Gebruik innovaties, benut kansen van nieuwe technologie 
3. Werk aan de organisatie van geboortezorg, verbeter de samenwerking 
 
Handelingsperspectief 
Omdat de uitgangssituatie voor iedere regio verschillend is, moet per aspect bekeken worden wat als eerste 
aandacht nodig heeft. De KNOV kan een rol spelen door regio’s te ondersteunen bij het bepalen van welke 
aspecten versterkt moeten worden en de uitvoering hiervan. 
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1.  Aanleiding, onderzoeksvraag en aanpak 
 

 
Aanleiding 
 
Binnen de geboortezorg spelen diverse ontwikkelingen die de toekomstige kwaliteit en beschikbaarheid van 
deze zorg beïnvloeden. Beleidsmatig is ‘Juiste zorg op de juiste plek’ een belangrijk leitmotiv in het Nederlandse 
zorgveld. Voor toekomstig beleid geven de Houtskoolschets acute zorg en het Discussiestuk ‘Zorg voor de 
Toekomst’ richting. Iedereen benadrukt daarbij het belang van (regionale) samenwerking. Geboortezorg 
wordt in toenemende mate ‘integraal’ aangeboden, vanuit de inhoudelijke drive om de kwaliteit te verbeteren. 
Het verloskundig samenwerkingsverband in de regio is het gremium om kwaliteitsafspraken te maken. Als 
partijen het wensen is een experiment integrale bekostiging geboortezorg mogelijk waarmee veranderingen 
plaatsvinden in organisatiemodellen en bekostiging. Ten slotte spelen er onder verloskundigen, maar ook 
onder zwangeren of andere beroepsgroepen zoals gynaecologen, sterke opvattingen over hoe de 
geboortezorg van de toekomst eruit moet zien.  
 
De afgelopen jaren zijn afdelingen acute verloskunde gesloten door capaciteitsproblemen1. Soms bleek het 
niet haalbaar om volledige ziekenhuisteams in de lucht te houden, terwijl in een locatie op enkele kilometers 
afstand een ander ziekenhuisteam 24 uur per dag aanwezig was2. Eerder hadden diverse clusters moeder- 
en kindzorg in kleine ziekenhuizen onvoldoende omvang om te voldoen aan (kwaliteits)eisen3. Bij de 
IJsselmeerziekenhuizen bleek in 2019 dat een faillissement grote impact heeft op de geboortezorg in een 
regio. Dit brengt vragen met zich mee over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute verloskunde en 
de effecten op de gehele geboortezorg. 
 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de KNOV verzocht om een strategisch advies op te stellen over 
de geboortezorg van de toekomst. Het doel hiervan is om een onderbouwing te geven bij het maken van 
strategische keuzes om kwalitatief goede geboortezorg te waarborgen in de toekomst als er op termijn 
minder ziekenhuizen zijn waar geboortezorg geboden wordt. Hoe kunnen verloskundigen anticiperen op 
deze mogelijke ontwikkelingen? Dit advies verstevigt de positie van de KNOV inhoudelijk en geeft richting aan 
het strategische gesprek, zowel in- als extern.  
 
Onderzoeksvraag 
 
Dit rapport geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Als er in Nederland ziekenhuis locaties 
sluiten, hoe kan kwalitatief goede geboortezorg dan worden gewaarborgd?  
 
Daarbinnen zijn vier verschillende deelvragen relevant: 
1. Wat is kwalitatief goede geboortezorg? 
2. Wat is het verschil tussen eerste- en tweedelijnsverloskunde (ten aanzien van bevoegd-bekwaamheden 

en de werkwijze van verloskundigen)? 
3. Als er een ziekenhuis wegvalt, wat moet/kan er dan veranderen aan de werkwijze van de verloskundige in 

de eerste lijn? 
4. Welke (nieuwe) samenwerkingen tussen verschillende beroepsgroepen in de geboortezorg zijn dan nodig? 

 
1 Dit was het geval in Stadskanaal en Hoogeveen. Door een tekort aan kinderartsen werd de acute verloskunde geconcentreerd in 

Emmen. https://www.dvhn.nl/drenthe/Werkdruk-verloskundigen-flink-toegenomen-na-sluiting-acute-verloskunde-Hoogeveen-en-
Stadskanaal-23889386.html . En ook bij de afdelingen verloskunde van de vestiging van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad was 
krapte op de arbeidsmarkt (te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten, bijvoorbeeld kinderartsen) de belangrijkste 
reden dat het niet mogelijk was om volwaardige afdelingen op een "verantwoordelijke wijze" open te houden. 

2 Dit was het geval bij het Bronovo ziekenhuis (naar HMC Westeinde) en het Slotervaart ziekenhuis (naar andere Amsterdamse ziekenhuizen). 
3 In de brief aan de Tweede Kamer van 21 mei 2012 (Zorg rond zwangerschap en geboorte, TK 32279, nr.39) ging de minister van VWS 

in op meerdere regio’s met voorgenomen concentraties, en ging specifiek in op de casus De Sionsberg in Dokkum. 

Binnen de geboortezorg spelen diverse ontwikkelingen die de toekomstige kwaliteit en beschikbaarheid 
van deze zorg beïnvloeden. Een zorgwekkende ontwikkeling is een mogelijke verdere concentratie van 
acute tweedelijns zorg. Dit rapport geeft antwoord op de volgende strategische vraag: hoe kan 
kwalitatief goede geboortezorg worden gewaarborgd als er ergens een ziekenhuis wegvalt? 
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Op basis van deze vragen werkt dit rapport een advies uit over de strategische opties om in de toekomst 
kwalitatief goede geboortezorg te waarborgen.  
 
Werkwijze 
 
Het advies is gebaseerd op een analyse van de huidige ontwikkelingen en knelpunten binnen de 
geboortezorg. Daarvoor is deskresearch verricht en hebben we interviews met betrokkenen gehouden. 
Bevindingen zijn vervolgens tijdens een werksessie besproken. Op basis daarvan zijn mogelijke scenario’s 
voor regio’s uitgewerkt en strategische opties geformuleerd. De gebruikte methoden zijn hieronder 
toegelicht.  
 
Deskresearch 
Uit bestaande documentatie hebben we een overzicht gemaakt van de huidige situatie van de geboortezorg 
met belangrijke ontwikkelingen en knelpunten. Recente rapporten die zijn opgesteld in opdracht van de KNOV 
vormden ons startpunt: het visiedocument “De verloskundige in 2030” en de bijlage “12 trends in 
geboortezorg”. We hebben de relevante Tweede Kamer stukken doorgenomen over geboortezorg en de 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van ziekenhuizen. Uit documenten en gesprekken kwamen vervolgens 
nieuwe suggesties voor literatuur (voor een overzicht zie bijlage 1).  
 
Interviews 
In totaal hebben we semigestructureerde interviews gevoerd met 17 personen. Dit betrof een aantal 
verloskundigen en andere experts binnen de geboortezorg, waaronder vertegenwoordigers van een 
zorgverzekeraar, een patiëntvertegenwoordiger, medewerkers van de KNOV en medewerkers van VWS, RIVM 
en NZa. Tijdens de interviews is ingegaan op de huidige situatie van de geboortezorg, hoe de geboortezorg 
zich in de toekomst zal ontwikkelen, en hoe verloskundigen zich kunnen voorbereiden op de situatie dat een 
ziekenhuis(locatie) gaat sluiten. 
 
Werksessie 
De inzichten uit deskresearch en interviews zijn in een werksessie met medewerkers van de KNOV 
besproken, getoetst en aangevuld. De inzichten uit de werksessie zijn in dit rapport verwerkt. 
 
Scenario’s en strategische opties 
Om een beeld te krijgen van mogelijke toekomsten, zijn scenario’s opgesteld om varianten voor te stellen 
waar regio’s tegenaan kunnen lopen. Hierbij zijn assen gedefinieerd op basis van twee verschillende factoren, 
namelijk of het een dichtbevolkt of dunbevolkt gebied is, en of er (al dan niet) sprake is van een achtervang 
als een ziekenhuis moet sluiten. Dat leidt tot vier kwadranten. Met de kwadranten in het achterhoofd 
presenteren we een aantal strategische opties om per regio tot handelingsperspectieven te komen. 
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2.  Ontwikkelingen binnen geboortezorg 
 

 
Iedereen wil kwalitatief goede geboortezorg voor de toekomst borgen. Huidige ontwikkelingen binnen de 
geboortezorg en in het bredere zorglandschap kunnen uitdagingen, kansen en bedreigingen meebrengen 
voor de verloskundige zorg. We beschrijven belangrijke trends en ontwikkelingen hieronder in meer detail. 
 
Meer bevallingen in de tweede lijn en toenemende medicalisering 
 
Een eerstelijns verloskundige begeleidt 
zwangere vrouwen bij wie de zwangerschap en 
de bevalling normaal verloopt. Zij is wettelijk 
verantwoordelijk voor integrale eerstelijns zorg 
(poortwachtersfunctie).4 Wanneer blijkt dat een 
zwangerschap of baring niet normaal verloopt, 
maakt de verloskundige een inschatting van de 
aard en ernst van de complicaties. Tijdens deze 
risicoselectie kijkt de verloskundige of er 
specialistische zorg nodig is. Als het nodig is 
verwijst de eerstelijns verloskundige door naar 
de tweede lijn5. 
 
De afgelopen decennia vond een verschuiving 
plaats naar steeds meer bevallingen in de tweede lijn. In 2000 eindigden 37% van de bevallingen in de eerste 
lijn en 63% in de tweede lijn. In 2019 eindigden nog maar 27% van de bevallingen in de eerste lijn en 73% in 
de tweede lijn (Perined, 2020). Aan de andere kant zien we zorg met name in de prenatale fase verplaatsen 
van de tweede lijn naar de eerste lijn. Denk hierbij aan het maken van echo’s en het plaatsen van een 
spiraaltje. Maar ook aan het experiment antenatale CTG in de eerste lijn. 
 
Van de vrouwen die nog niet eerder bevallen zijn, was 87% aan het begin van de zwangerschap in de eerste 
lijn in zorg. Aan het begin van de bevalling was dit nog 51% en aan het einde van de bevalling van een 
eerstgeborene was 18% in de eerste lijn in zorg. Een vergelijkbare, iets minder uitgesproken, ontwikkeling was 
te zien bij vrouwen die eerder een kind hebben gebaard. Waar aan het begin van de zwangerschap nog 86% 
van hen eerstelijns zorg ontving, was dit bij de start van de bevalling 47% en aan het einde van de bevalling 
34%.  
 
Er kunnen veel redenen zijn om een vrouw tijdens de bevalling in te zenden naar het ziekenhuis. Meestal gaat 
het dan om een medisch noodzakelijke verwijzing. Daarnaast komen niet-urgente verwijzingen ook voor, 
bijvoorbeeld bij een wens tot pijnbestrijding, onvoldoende vorderende ontsluiting of meconium-houdend 
vruchtwater (Offerhaus, 2016). Uit interviews maken wij op dat soms vermoeidheid van de verloskundige 
tijdens een lange bevalling mee kan spelen. Het afgelopen decennium is er veel aandacht geweest om 
perinatale sterfte terug te dringen, wat druk op eerstelijns verloskundigen kan geven om vroegtijdig door te 
verwijzen.  

 
4 Zie hiervoor artikel 10, sub a van de Zorgverzekeringswet. 
5 Op medische indicatie kan een geboortezorgtraject al starten in de tweede lijn of vindt de bevalling via een keizersnede plaats. Het 

aantal keizersneden is redelijk constant. Dit was in 2018 bij 14,9% van de bevallingen het geval.  

Dit hoofdstuk gaat in op enkele belangrijke en relevante ontwikkelingen binnen de geboortezorg. 
Belangrijke veranderingen binnen de geboortezorg zijn een verschuiving van zorg richting de tweede lijn 
in het verleden, druk op eerstelijns verloskundigenpraktijken en een gestage ontwikkeling naar meer 
samenwerking tussen verschillende zorgverleners binnen de geboortezorg. Het is belangrijk dat de 
behoefte aan zelfstandigheid van verloskundigen geen drempel wordt voor samenwerking. De 
ontwikkeling van technologische innovaties kan kansen bieden voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn er in 
meerdere regio’s zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van de acute verloskunde. 
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De verschuiving van geboortezorg richting tweede lijn zorgt voor een toename van interventies en 
medicalisering van bevallingen. Dit leidt echter niet per definitie tot betere uitkomsten voor het kind, terwijl 
de kosten van de zorg wel stijgen en het wringt met het concept de juiste zorg op de juiste plek. Bovendien 
kijken vrouwen vaak negatiever terug als ze verwezen werden tijdens hun bevalling. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg leidt tot betere uitkomsten 
en dat het aantal verwijzingen kan verminderen (Prins et al., 2014; De Jonge et al., 2020).  

Uit interviews komen soms nijpende capaciteitsproblemen in de tweedelijns geboortezorg naar voren. Zo 
zijn tekorten aan personeel zoals obstetrische verpleegkundigen, verpleegkundigen van de neonatale 
intensive care units (NICU’s) en kinderartsen genoemd. Per regio verschillen de grootte en de oorzaken van 
dit capaciteitstekort. Een hoog verwijspatroon kan dit capaciteitsprobleem versterken. Het gevolg hiervan is 
dat er regelmatig niet meteen plek beschikbaar is in ziekenhuizen wanneer het acuut nodig is en er naar 
een plek gezocht moet worden. Zo kreeg de KNOV al meldingen van acute verplaatsingen van Leeuwarden 
naar Amsterdam, van Houten naar Gorinchem en van Utrecht naar Amersfoort.6  
 
Druk op eerstelijns verloskundigenpraktijken 
 
Geboortezorg door verloskundigen in de eerste lijn heeft voordelen voor vrouwen met een laag risico op 
complicaties. Tijdens de fase voor de bevalling wordt gewerkt aan de vertrouwensband tussen cliënt en 
zorgverleners en is er ruimte voor de persoonlijke wensen van de zwangere. Dit geeft optimale kansen voor 
een normale, spontane bevalling. Bovendien is er gelegenheid in de eerste lijn voor preventie en het 
signaleren van kwetsbaarheid. Continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg is het devies, 
waarbij indien nodig tijdig wordt opgeschaald naar de tweede lijn. Zorg bieden in de eerste lijn draagt bij aan 
doelmatigheid (De Jonge et al., 2020). Een onnodige medicalisering is dus niet wenselijk. 
 
Terwijl de capaciteitsproblemen in de tweede lijn groot zijn, staan ook de eerstelijnsverloskundigenprakijken 
onder druk. Zo speelt er een hoge werkdruk onder verloskundigen. Gemiddeld werkten zij in 2018 36,5 uur 
per week en bij zelfstandig gevestigde verloskundigen is het gemiddelde zelfs 41,6 uur per week. Hoewel 
precieze cijfers niet beschikbaar zijn voor waarneemsters, horen wij dat ook hier hoge werkdruk speelt. Hier 
komen nog uren bij voor bereikbaarheidsdiensten of achterwacht. Zelfstandig gevestigde verloskundigen 
waren in 2018 gemiddeld 54,2u per week kwijt aan bereikbaarheidsdiensten (waarvan 41,3% werktijd) en nog 
eens 44,2u per week achterwacht waarvan 6,8% werktijd (NIVEL, 2020).  
 
Er is een hoog verloop onder verloskundigen. Uit de NIVEL-peiling 2018 blijkt dat 72,5% van de verloskundigen 
44 jaar of jonger is, de rest (27,5%) is dus 45 jaar of ouder. Het is daarmee een relatief jonge beroepsgroep, 
waarbij een deel van de verloskundigen vrij vroeg in de carrière weer uitstroomt. Ook is er niet altijd 
voldoende erkenning voor werkzaamheden in een netwerk of onder regie van een ander, bijvoorbeeld in een 
verlengde arm constructie. 
 
Het hoge aantal gewerkte uren wordt verklaard door de organisatie van de eerstelijns geboortezorg. Iedere 
verloskundigenpraktijk is verantwoordelijk voor de eigen bereikbaarheidsdiensten en achterwacht. Daardoor 
bestaat het risico dat in een klein gebied door meerdere praktijken tegelijk nachtdiensten worden gedraaid. 
Sommige praktijken werken hierin wel samen, maar alleen als hier tussen individuele praktijken afspraken 
over zijn gemaakt. Regionaal is hier niet of nauwelijks coördinatie in, in tegenstelling tot andere 
beroepsgroepen binnen de eerstelijns zorg. 
 
Toenemende samenwerking tussen zorgverleners 
 
De zorg wordt verbeterd door een integrale, multidisciplinaire aanpak waarbij de zorgvraag van de zwangere 
centraal staat (RIVM, 2020). Onderdeel van de zorgstandaard integrale geboortezorg is de regionale 
samenwerking tussen partijen en verschillende disciplines zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en 
gynaecologen.  
 

 
6 Zie ook: https://www.telegraaf.nl/nieuws/104565376/verloskundigen-slaan-alarm-gevaarlijke-situaties-voor-moeder-en-kind   
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Dat op veel plaatsen wordt samengewerkt tussen zorgverleners in de geboortezorg is al langer zichtbaar. Zo 
is het aandeel groepspraktijken waar meer dan twee verloskundigen samenwerken toegenomen van 52,5% 
in 2000 naar 73,1% in 2018 (Perined, 2020). Ook zijn in korte tijd verloskundige samenwerkingsverbanden 
(vsv) opgezet als gremium voor de verschillende zorgaanbieders om met elkaar in overleg te gaan. Bij diverse 
vsv’s stagneren de ontwikkelingen en overheerst een gevoel van vrijblijvendheid of aarzeling om de 
noodzakelijke verandering door te zetten (RIVM, 2020). 
 

 
Elkaar kennen én vertrouwen zijn belangrijke randvoorwaarden om de transformatie naar de juiste zorg op 
de juiste plek vorm te kunnen geven, waardoor de nadruk ook op regionalisering wordt gelegd in het huidige 
beleid. 
 
Integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) zijn één vorm waarin dit kan plaatsvinden. In een aantal regio’s 
zijn IGO’s opgericht waarin op experimentele basis de zorg ook integraal bekostigd wordt. In een eerste 
evaluatie van de zorg bij IGO’s waren kleine verschillen te zien, waaronder een kleinere groei van zorgkosten 
en meer poliklinische bevallingen in plaats van in het ziekenhuis. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om 
de geboortezorg vanaf 2028 integraal te gaan bekostigen en vanaf 2022 integrale geboortezorg op te nemen 
in de reguliere bekostiging. Al sinds 2012 is het draagvlak voor de integrale bekostiging beperkt onder 
verschillende partijen. Het ministerie is in gesprek met geboortezorg partijen om overeenstemming te 
bereiken over de ‘stip op de horizon’ en te werken aan een breed draagvlak voor een oplossing. 
 
Verloskundigen hebben zorgen over de ontwikkeling richting een integrale bekostiging van geboortezorg. Ze 
vrezen verlies van autonomie en daarmee de mogelijkheid om vanuit hun professie goede zorg te leveren 
aan de zwangere vrouw. Bovendien vrezen ze een toename van medicalisering als er in één integrale 
organisatie samengewerkt wordt met ziekenhuizen. Uit verschillend onderzoek blijkt dat wanneer middelen 
(financiën en arbeid) in de geboortezorg verdeeld worden, een verplaatsing naar hoge risico’s en acute zorg 
plaatsvindt zonder dat dit leidt tot betere resultaten (De Jonge et al, 2020). Als laatste wordt de relatie tussen 
de verschillende partijen, en met name van diverse geboortezorgpartijen met het ziekenhuis, niet als 
gelijkwaardig ervaren. De wens is om gelijkwaardig samen te werken met andere beroepsgroepen binnen de 
geboortezorg. Hierin speelt momenteel een gebrek aan onderling vertrouwen mee, waardoor verloskundigen 
terughoudend zijn om de samenwerking aan te gaan.  

Zelfstandigheid is kracht, maar kan samenwerking en organisatiegraad belemmeren 
Van oudsher zijn verloskundigenpraktijken gewend om verantwoordelijk te zijn voor de eigen gang van 
zaken en dit zelfstandig te regelen. Een belangrijke beweegreden hierbij is het behouden van de eigen 
patiënten. De concurrentie in deze sector is fors, wat de samenwerking met elkaar in de regio in de weg 
kan zitten. Bovendien hebben verschillende praktijken soms andere ideeën over hoe zorg rondom de 
bevalling eruit moet zien. Dit leidt tot een cultuur waarin er onderling geen brede samenwerking is en 
de urgentie van samenwerking niet gevoeld wordt. 
 
Door de lage organisatiegraad is het lastig om afspraken voor de toekomst te maken. Je kunt niet met 
één stem spreken richting ketenpartners voor regionale samenwerking. Eerstelijns verloskundigen zijn 
dan ook niet (altijd) goed vertegenwoordigd in regionale overlegtafels, zoals het VSV en de ROAZ. Terwijl 
een goede vertegenwoordiging essentieel is om het belang van de zwangere vrouw bij de eerstelijns 
verloskunde te onderstrepen, capaciteitsproblemen in de tweede lijn te agenderen en afspraken te 
maken over het waarborgen van acute verloskunde in de toekomst. 
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De vraag speelt of integrale geboortezorg geboden moet worden in IGO’s en of integrale bekostiging daarbij 
noodzakelijk is. Bij de organisatievorm van IGO’s worden verschillende zorgverleners onderdeel van één 
organisatie, maar zijn er zorgen of ziekenhuizen daarin een (te) dominante rol spelen. Bij integrale bekostiging 
moeten de verschillende zorgverleners binnen een IGO onderling bepalen welke vergoedingen ieder krijgt. 
Deze ontwikkelingen dragen bij aan zorgen rondom autonomie. Bovendien wordt de spanning zichtbaar van 
enerzijds de focus op een fysiologische bevalling vanuit de eerstelijns verloskundigen versus een sterkere 
focus op medische interventies van ziekenhuizen, hetgeen de samenwerking kan bemoeilijken.   

 
Kansen door digitale zorgverlening en innovatieve technologie 
 
Het aantal initiatieven voor de inzet van eHealth lijkt beperkt. Natuurlijk is een deel van het werk van 
verloskundigen fysiek van aard, maar de inzet van technologie biedt kansen voor de eerstelijns verloskunde. 
Bij samenwerking tussen zorgverleners is goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen professionals en de 
patiënt én tussen professionals of instellingen onderling is nodig om kwalitatief goede en veilige zorg te 
kunnen leveren. Het programma VIPP Babyconnect stimuleert gestandaardiseerde digitale 
gegevensuitwisseling in de geboortezorg7. 
 
In navolging van andere sectoren kunnen innovaties op het gebied van diagnostiek, behandeling en 
zelfmanagement mogelijkheden bieden voor de eerstelijns geboortezorg. Met behulp van deze technologie 
kan de zwangere steeds vaker zelf keuzes maken, ondersteund door tablet, smartphone of wearable. Het 
biedt de verloskundige kansen om langer zorg thuis te leveren, op nieuwe manieren te communiceren, 
diagnostiek thuis in te zetten of instrumenten voor beslissingsondersteuning te benutten. Dit kan bovendien 
helpen bij preventie en vroegsignalering van risico’s.  
 
Om kansen als gevolg van technologie optimaal te benutten, moet in beeld zijn welke innovaties bestaan en 
waar deze innovaties al gebruikt worden8. Bovendien kunnen gericht innovaties ontwikkeld worden als 
bekend is waar deze meerwaarde kunnen bieden. Prikkels voor innovatie ontbreken echter. Dit komt mede 
door de huidige bekostiging van de eerstelijns verloskundige, welke is gebaseerd op een abonnementstarief 
per zwangere vrouw. Het abonnementstarief wordt slechts beperkt herijkt. Op dit moment is het tarief 
gebaseerd op de werkzaamheden die een verloskundige deed in 2016. Eventuele wijzigingen door innovatie 
hebben zodoende geen plek in het tarief. Zowel niet voor wat betreft eventuele transitiekosten als voor 
eventuele meerkosten. Meerkosten kunnen zich voordoen, wanneer vroeg in de keten wordt geïnvesteerd in 
preventie om zorg later in de keten te voorkomen. De enige optie, het max-max-tarief, wordt zelden ingezet 
door de zorgverzekeraar en wordt door hen per definitie als tijdelijke oplossing gezien. Het biedt dus geen 
solide basis om voor de lange termijn in te zetten op nieuwe innovaties.  

 
7 VIPP staat voor Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional 
8 Een overzicht van digitale zorg voor specifieke ziektes is door Patiëntenfederatie Nederland samengesteld op digitalezorggids.nl. 

Discussiepunt: 
Wij constateren dat de (horizontale) samenwerking tussen eerstelijns verloskundigenpraktijken in 
sommige regio’s beperkt is. Verloskundigenpraktijken hechten aan de eigen zelfstandigheid en de eigen 
visie over zorg rondom de geboorte. Daardoor is er op sommige plaatsen (te) weinig onderlinge 
coördinatie en verschil in inzichten. Wanneer er ontwikkelingen zijn in de regio en deze worden 
besproken in VSV of ROAZ, is er niet altijd een eenduidige eerstelijnsvisie en gemandateerd 
aanspreekpunt. Dit levert risico’s bij het borgen van de belangen van zwangere cliënten in de eerste lijn. 
Betere samenwerking tussen eerstelijns verloskundigenpraktijken kan hiervoor een oplossing zijn. Door 
een betere coördinatie kan mogelijk bovendien de werkdruk afnemen. Het werkplezier kan juist 
daardoor toenemen. Verbeteren van de samenwerking tussen eerstelijns verloskundigenpraktijken 
biedt zo kansen om de eerstelijns verloskunde te verbeteren voor de toekomst.  
 
Het dilemma is helder geformuleerd in RIVM (2020): “Men ziet nog wel contrasterende paradigma’s 
omdat verloskundigen de autonomie, keuzevrijheid en cliëntervaring van de zwangere voorop zetten en 
gynaecologen vanuit een biomedisch perspectief een optimale veiligheid van de bevalling 
vooropstellen.” 
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Zorgen om beschikbaarheid van acute zorg 
 
Rondom de bevalling is er vrijwel altijd sprake van een acute zorgvraag. Het is doelmatig deze zorg zo veel 
mogelijk in de eerste lijn te bieden. Daarmee worden ook de ziekenhuizen ontlast. Tegelijkertijd moet bij een 
medische indicatie goede toegang zijn tot tweedelijns acute zorg. Door tijdig op te schalen kan mortaliteit en 
morbiditeit voorkomen worden9. Ziekenhuizen hebben voor de spreiding en beschikbaarheid van acute zorg 
een 45-minutenspreidingsnorm. In de praktijk geldt deze norm ook voor het aanbod van acute verloskunde 
in ziekenhuizen.  
 
In 2020 heeft de Gezondheidsraad onderzocht of er een wetenschappelijke onderbouwing is voor de relatie 
tussen de gezondheidsuitkomsten en de tijd die nodig is om het ziekenhuis te bereiken. Bij verloskunde is in 
de literatuur geen consistentie in bevindingen naar de relatie tussen afstand/tijd tot het ziekenhuis en 
gezondheidsuitkomsten onder baby’s en moeders in het geval van een bevalling bij een voldragen 
zwangerschap (37 tot 41 weken zwangerschap). Mortaliteit of een ongewenste uitkomst bij zwangerschap/ 
bevalling is sowieso een zeldzame uitkomst. In richtlijnen van de KNOV, NVOG en NHG is geen aanrijtijd tot 
het bereiken van een ziekenhuis bij bevallingen opgenomen. Ook in de internationale richtlijnen zijn geen 
aanbevelingen bekend over afstanden tot ziekenhuizen.  
 
De huidige beschikbaarheid van acute zorg wordt echter al beïnvloed door capaciteitsproblemen in de tweede 
lijn. Dit kan ertoe leiden dat verloskundigen in de eerste lijn moeten zoeken naar een beschikbaar bed 
wanneer doorverwijzing noodzakelijk is. Bovendien zijn in dunbevolkte gebieden de aanrijtijden langer dan in 
stedelijke gebieden. Deze capaciteitsproblemen hebben te maken met de sluiting van verloskunde afdelingen 
bij meerdere ziekenhuizen in de afgelopen decennia. Soms gebeurde dat in het kader van een fusie met een 
nabijgelegen ziekenhuis, waarbij de acute verloskunde werd geconcentreerd op één locatie. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland, waar op locatie Vlissingen een eerstelijns 
geboortecentrum bleef, maar het ziekenhuis in Goes de doorverwijzingen ging verwerken. Vanaf 2012 sloot 
de afdeling acute verloskunde bij De Sionsberg in Dokkum na een fusie met Ny Smellinghe (Drachten). In 2013 
was het de beurt aan Meppel (Isala, Zwolle), gevolgd door Hoogeveen en Stadskanaal (bedien Treant, Emmen) 
in 2018. In andere gevallen werd besloten dat de moeder- en kindzorg moest sluiten omdat de kwaliteit van 
spoedeisende zorg in het algemeen door een beperkt volume niet gegarandeerd kon worden (Bronovo) of 
was sprake van een acute sluiting als gevolg van een faillissement (Lelystad, Slotervaart). 
 
Er bestaan zorgen over de toekomstige beschikbaarheid en bereikbaarheid van tweedelijns acute 
verloskundige zorg. Momenteel verkeren diverse ziekenhuizen structureel in een slechte financiële positie 
(BDO, 2020). Bovendien zijn aanvullende vergoedingen vanuit de NZa nodig om de huidige beschikbaarheid 
en bereikbaarheid in meer afgelegen gebieden te behouden. Dit brengt risico’s met zich mee, aangezien bij 
het wegvallen van locaties voor acute verloskundige zorg in sommige regio’s kan leiden tot langere aanrijtijden 
en dit ook een beperkte capaciteit kan betekenen.  
 
Politiek en maatschappelijk wordt het belang van acute zorg én soms expliciet de acute geboortezorg in de 
regio gevoeld. In januari 2021 zijn nog 13.000 handtekeningen overhandigd om het behoud te waarborgen 
van de spoedzorg en de basisziekenhuiszorg in de regio Weert, in de vorm van spoedeisende eerste hulp en 
de acute geboortezorg (24/7) in het St. Jans Gasthuis. Ook zijn er half januari 2021 moties in de Tweede Kamer 
aangenomen om te voorkomen dat ziekenhuizen in de toekomst nog ongecontroleerd failliet kunnen gaan, 
omdat dit onverantwoorde risico's voor de patiëntveiligheid met zich meebrengt. 
 
Tegelijkertijd is er bij veel gesprekspartners een besef dat een nieuwe sluiting van een ziekenhuis 
onontkoombaar is. We weten nog niet waar, maar weten vrijwel zeker dát het wel ergens zal gebeuren. Het 
is daarom cruciaal dat iedere regio zich voorbereidt op die situatie. Deze voorbereiding kan door middel van 
scenario planning. 

 
9 Het recente advies van de Gezondheidsraad (2020/17) gaat hier nader op in. Bij verloskunde is in de literatuur geen consistentie in 

bevindingen. Studies die wel een relatie laten zien tussen tijd tot het ziekenhuis en gezondheidsuitkomst geven het volgende aan: het 
risico op een bevalling buiten een zorginstelling (en daarmee het risico op een ongunstige uitkomst voor moeder en kind) neemt toe 
als de reisafstand meer dan 60 minuten van het dichtstbijzijnde geboortecentrum of ziekenhuis is. Daarnaast is een reisafstand tussen 
huisadres en ziekenhuis van meer dan 20 minuten geassocieerd met hogere perinatale mortaliteit en morbiditeit, vooral voor vrouwen 
met een hoog-risicozwangerschap bij het begin van de baring. 
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3. Scenario’s 
 

 
Introductie 
 
De gezondheidszorg is permanent in beweging. In de aankomende tien jaar zullen er opnieuw stevige 
veranderingen zijn, in het algemeen en specifiek in de geboortezorg. Veranderingen zijn ingegeven door 
demografische ontwikkelingen, sociaal-culturele ontwikkelingen, een toename van technologische 
mogelijkheden, maar ook door meer beleidsmatig gestuurde aanpassingen van bijvoorbeeld de organisatie 
of bekostiging van geboortezorg.  
 
Scenario’s helpen bij het nadenken over hoe de wereld er in de toekomst uit kan zien. Het zijn géén 
voorspellingen. Het levert een voorstelling – je stelt een mogelijke toekomst voor. En dat helpt bij het 
inzichtelijk maken van handelingsperspectieven en strategische opties.  
 
Als je scenario’s maakt, dan hou je daarbij ook een aantal zaken constant. Bepaalde factoren of aannames 
beschouwen we als niet-beïnvloedbaar of zien we als randvoorwaarden en uitgangspunten. Het is verstandig 
om je ook bij deze factoren en aannames af te vragen “ben ik het hier mee eens”? En: “wat zou het betekenen 
als het toch anders loopt?” Op basis van de interviews en werksessie, nemen we de volgende factoren als 
gegeven mee. 
 
Aanname 1: Blijven streven naar continuïteit en bereikbaarheid 
Bij alle mogelijke toekomsten waar we op inzoomen verwachten we een blijvend streven naar continuïteit van 
de verloskundige zorgverlener in de geboortezorg. Dit leidt tot meer kwaliteit, betere uitkomsten en een 
goede doelmatigheid. In navolging hiermee verwachten we inzet om de zwangere – indien verantwoord – zo 
veel mogelijk in de eerstelijn te behouden. Daarbij gaan we er van uit dat de beschikbaarheids- en 
bereikbaarheidscomponent blijft bestaan om normtijden voor acute verloskunde zo veel mogelijk te borgen 
(“systeemziekenhuizen”). 
 
Aanname 2: Doorontwikkeling van huidige beleidskoers > JZOJP, waardegedreven zorg 
Sommige ontwikkelingen zijn meer tijdgebonden, maar de verwachting is dat ze de aankomende jaren terug 
zullen komen bij de vormgeving van het beleid in de zorgsector. Meerdere partijen hebben gepleit voor 
regionaal maatwerk bij de herinrichting van het acute zorglandschap, en ook de invulling van de juiste zorg 
op de juiste plek (JZOJP) gebeurt vooral regionaal. De aandacht voor gepast gebruik en zinnige zorg blijft groot, 
en de verwachtingen omtrent technologische mogelijkheden zijn hoog. 
 
Aanname 3: (Positieve) gezondheid als uitgangspunt 
Het denken over positieve gezondheid is groot en groeiend, zoals blijkt uit onder meer gedachten over een 
regionaal preventiebudget, een ‘gezondheidsplicht’ voor professionals en mogelijkheden om onnodige 
ziektelast te voorkomen door een gezonde leefstijl te stimuleren. De COVID-19 crisis maakt deze trend zo 
mogelijk nog prominenter. 
 
Twee assen 
 
Scenario’s zijn hulpmiddelen om informatie te ordenen, verschillende dimensies te onderscheiden en te 
‘wegen’. Op basis van gesprekken zijn we gekomen tot twee assen die verschillende regionale situaties 

In dit hoofdstuk stellen we voor de geboortezorg vier mogelijke scenario’s voor. Dit helpt het nadenken 
over de consequenties als zich in een bepaalde regio capaciteitsproblemen voordoen waardoor de 
achtervang van acute geboortezorg in het gedrang kan komen.  
 
Door hierover na te denken, kun je anticiperen en een proces van strategisch handelen in gang zetten. 
We hebben vier kwadranten geschetst, die volgen uit twee assen: 
• Variabele op de 1e as: bevinden de verloskundigen zich in een dunbevolkt of dichtbevolkt gebied?  
• Variabele op de 2e as: blijft na verdwijnen van een ziekenhuis (of de acute verloskunde) toegang tot 

spoedcapaciteit over? 
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beschrijven. Het assenkruis, de matrix, leidt in vier resulterende kwadranten soms tot werelden die 
plausibel en prikkelend kunnen zijn. Op de 1e as is de variabele: bevinden de verloskundigen zich in een 
dunbevolkt of dichtbevolkt gebied? Op de 2e as is de variabele: blijft na verdwijnen van een ziekenhuis (of 
de acute verloskunde) toegang tot spoedcapaciteit over? 

 

 
Scenario 1: een beperkt aantal schakels, kwetsbaar 
 

In dit kwadrant is sprake van een dunbevolkte regio en geen of beperkte achtervang.  

Er zijn twee ziekenhuizen die op serieuze afstand liggen van elkaar. In één van de ziekenhuizen gaat het financieel 
slecht, de toegang tot spoedcapaciteit is in gevaar. Als één locatie voor acute verloskunde verdwijnt, komt de 
aanrijtijd voor veel zwangerschappen in de regio in het geding.  

Er zijn voldoende verloskundigenpraktijken, maar de samenwerking tussen verloskundigen vraagt veel inzet. Met 
de tweede lijn is samenwerking beperkt, er is veel wantrouwen. Er wordt slecht gecommuniceerd en er zijn geen 
heldere samenwerkingsafspraken over verplaatsen van zorg. Verloskundigen hebben geen goede 
vertegenwoordiging in het regionale geboortezorg-overleg. 

Welke plaats in Nederland bevindt zich volgens jou op dit moment in dit scenario? 

 
Scenario 2: een beperkt aantal schakels, maar wel met achtervang 
 

In dit kwadrant is sprake van een dunbevolkte regio met ruimte voor overname spoedcapaciteit. 

Er zijn twee ziekenhuizen die op enige afstand liggen van elkaar. In één van de ziekenhuizen gaat het financieel 
slecht, de toegang tot spoedcapaciteit is in gevaar. Als één locatie voor acute verloskunde verdwijnt, blijft de 
aanrijtijd voor de meeste (of zelfs alle) zwangerschappen in de regio te overzien.  

Er zijn voldoende verloskundigenpraktijken, en de samenwerking tussen verloskundigen is goed. Ook met de 
tweede lijn zijn heldere afspraken gemaakt. De communicatielijnen zijn open, en er is vertrouwen. Alle partijen in 

1 

2 

Discussiepunt: 
Wij raden aan dat iedere verloskundige of verloskundigenpraktijk zich de vraag stelt: in welk scenario 
bevind ik me nu? Zit ik in een dunbevolkte of dichtbevolkte regio? Is er achtervang voor de 
dichtstbijzijnde acute verloskunde? Kan ik me vinden in de hiervoor geformuleerde uitgangspunten, 
aannames of verwachte ontwikkelingen? En zo niet – wat vind ik zelf logisch, waarschijnlijk en wenselijk?  
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de regio hebben afspraken gemaakt over samenwerking in de keten. Verloskundigen zijn goed vertegenwoordigd in 
het regionale geboortezorg-overleg. 

Welke plaats in Nederland bevindt zich volgens jou op dit moment in dit scenario? 

 
Scenario 3: een groot aantal schakels, met achtervang 
 

In dit kwadrant is sprake van een dichtbevolkte regio en voldoende terugval opties.  

Er zijn meerdere ziekenhuizen binnen een beperkt aantal kilometers afstand van elkaar. In één van de ziekenhuizen 
gaat het financieel slecht. Als één locatie voor acute verloskunde verdwijnt, komt de aanrijtijd voor 
zwangerschappen in de regio niet in het geding. In zo’n geval vindt tijdige signalering plaats en start de overdracht 
van zorg(verlening) tijdig, zodat de continuïteit geborgd is. 

Er zijn voldoende verloskundigenpraktijken, er is veel samenwerking, ook met de tweede lijn. Verloskundigen zijn 
goed vertegenwoordigd in het regionale geboortezorg-overleg. Het levert wel vaak een Poolse landdag op, de 
besluitvorming verloopt stroperig. 

Welke plaats in Nederland bevindt zich volgens jou op dit moment in dit scenario? 

 
Scenario 4: een groot aantal schakels, maar toch kwetsbaar 
 

In dit kwadrant is sprake van een dichtbevolkte regio, met een regionaal ziekenhuis zonder achtervang 

Er is één groot regionaal ziekenhuis. De financiële situatie in het ziekenhuis is al jarenlang slecht. Er is niet veel voor 
nodig, of de toegang tot spoedcapaciteit is in gevaar. En dan komt de aanrijtijd bij een bevalling meteen in het 
geding.  

Er zijn voldoende verloskundigenpraktijken, maar de samenwerking tussen verloskundigen is matig. Ook met de 
tweede lijn is samenwerking beperkt, je moet vaak eindeloos bellen voordat ergens plek is. Bij ieder ziekenhuis 
gelden andere protocollen en richtlijnen en dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg. Verloskundigen 
hebben geen goede vertegenwoordiging in het regionale geboortezorg-overleg.  

Welke plaats in Nederland bevindt zich volgens jou op dit moment in dit scenario? 

 
Nadere uitwerking: alternatieve spoedcapaciteit aanwezig of niet? 
 
Het RIVM voert jaarlijks een Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde uit. Daarin wordt modelmatig 
berekend welke ziekenhuislocaties met acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45 minuten-norm. Met 
‘gevoelig’ wordt bedoeld dat sluiting van de acute verloskunde in het betreffende ziekenhuis tot gevolg heeft 
dat meer mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm naar een ziekenhuis vervoerd 
kunnen worden10. 
 
Voor het aanbod van acute verloskunde zijn daarbij de volgende kenmerken gehanteerd: 

1) Acute verloskunde wordt 24/7 aangeboden; 
2) Er is altijd een klinisch verloskundige of a(n)ios gynaecologie of gynaecoloog aanwezig, en  
3) Een gynaecoloog, kinderarts, anesthesioloog, anesthesiemedewerker en OK-ruimte zijn allemaal 

binnen 30 minuten beschikbaar. 
 
In mei 2020 werd op 74 ziekenhuislocaties 24-uur per week acute verloskunde aangeboden. Deze locaties 
voldoen aan alle drie gehanteerde kenmerken van de specialistische functie acute verloskunde. In april 2020 
waren bovendien 225 standplaatsen voor ambulances die 24/7-uurs paraatheid leveren waardoor een 
zwangere binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht.  
 

 
10 Let op: sluiting van de acute verloskunde betekent doorgaans niet dat alle inwoners uit het adherentiegebied per direct buiten de 45 

minuten-norm vallen. Het betekent vaak dat een deel van de bewoners, bijvoorbeeld in bepaalde buitengebieden, “at risk” is. 

3 

4 
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Mensen zijn bang dat de risico’s bij de bevalling of zelf mortaliteit toenemen als de acute verloskunde slechter 
bereikbaar wordt. Gelet op de ontwikkelingen die we in hoofdstuk 2 hebben beschreven, is het denkbaar dat 
problemen ontstaan in regio’s waar ziekenhuizen ervoor kiezen om geen geboortezorg meer in hun portfolio 
op te nemen. Dertien ziekenhuizen blijken ‘gevoelig’ voor acute verloskunde, dat wil zeggen dat de 45-minuten 
norm niet meer voor alle inwoners in het adherentiegebied gehaald zal worden als deze faciliteit verdwijnt. 
Dat houdt meestal in dat veel inwoners nog wel binnen de gewenste tijd naar een alternatieve locatie kunnen 
uitwijken, maar een (klein) deel van de inwoners is “at risk”. 
 
Voor geboorten in die regio’s bestaan risico’s (i.e. geen veilige ziekenhuisomgeving in de nabijheid) mocht er 
spoedzorg nodig zijn voor (een deel van) de inwoners. Verloskundigen en andere partners in de geboortezorg 
moeten zich gezamenlijk bezinnen op de consequenties van het veranderende zorglandschap op hun werk. 
Uit de BDO Benchmark Ziekenhuizen 2020 blijkt echter dat het merendeel van deze dertien ziekenhuizen er 
redelijk tot goed voorstaat, als je kijkt naar financiële kengetallen. Alleen Ommelander heeft zowel een matige 
financiële positie als inwoners “at risk” bij eventueel verdwijnen. 
 
Tabel: Gevoelige ziekenhuizen en inwoneraantal waarvoor de ziekenhuizen gevoelig zijn (2020) 

Ziekenhuis Plaatsnaam Gevoeligheid  
(# inwoners at risk) 

Rapportcijfer BDO 
(plaats op lijst) 

Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen 50.800 8 (23e) 
Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder 37.000 7 (41e) 
Dijklander Ziekenhuis Hoorn Hoorn 35.700 6 (50e) 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland 27.700 8 (26e) 
Isala Klinieken Zwolle 16.700 7 (34e) 
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes 14.300 7 (36e) 
Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda 10.900 4 (62e) 
Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom 10.600 9 (06e) 
De Tjongerschans Heerenveen 5.400 8 (33e) 
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 3.500 9 (11e) 
Antonius Ziekenhuis Sneek 2.100 8 (25e) 
Rivas Beatrixziekenhuis Gorinchem 1.900 6 (48e) 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 400 9 (15e) 

Bron: RIVM Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2020; BDO Benchmark Ziekenhuizen 2020 
 
De andere ziekenhuizen die een (soms dikke) onvoldoende scoren op financiële kengetallen zijn: Langeland, 
Zoetermeer; Rivierenland, Tiel; Zaans Medisch Centrum, Zaandam; IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel; 
Martini Ziekenhuis, Groningen; HagaZiekenhuis, Den Haag; St Jansdal, Harderwijk; Alrijne, Leiderdorp. Op een 
uitzondering na hebben deze huizen een ander ziekenhuis als achtervang, waar in geval van nood alternatieve 
spoedcapaciteit beschikbaar (te maken) is. 
 
Overigens gaat het bij verdwijnen van acute verloskunde niet alleen om directe effecten (mensen moeten op 
zoek naar een andere locatie), maar ook om indirecte effecten. Als het Bronovo sluit, wordt het drukker bij 
HMC Westeinde, en als daar capaciteitsproblemen spelen is één alternatief – namelijk het Bronovo – niet meer 
beschikbaar. Dus de uitwijkmogelijkheden nemen af in geval van capaciteitsproblemen. 
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Belangrijke knelpunten en logische oplossingen 
 
In onze gesprekken en sessies met medewerkers van de KNOV hebben we besproken wat belangrijke 
knelpunten en logische oplossingen zijn als er capaciteitsproblemen (in de tweede lijn) optreden. Dit biedt 
zicht op mogelijke knoppen waar je aan kunt of wilt draaien. 
• Als er onverhoopt een locatie voor acute verloskunde sluit, ligt er dan een draaiboek klaar om die transitie 

in de regio goed te begeleiden? Zo niet, dan is het wenselijk dat ketenpartners die de integrale 
geboortezorg organiseren hier gezamenlijk initiatief voor nemen. Daarbij kun je nadenken over 
mogelijkheden om elders capaciteit op te schalen, extra personeel in te zetten, of bijvoorbeeld een extra 
ambulancestandplaats in te richten. 

• In sommige regio’s is helder wie de voortrekkersrol heeft (of hebben), in andere regio’s is dat minder 
duidelijk. Soms neemt een (decentrale) overheid de regie, soms een zorgverzekeraar, en in andere 
gevallen zijn het individuele zorgaanbieders of een groep zorgaanbieders. Wees je bewust van de 
stakeholders die voor jou van belang zijn, en probeer (individueel of collectief) als verloskundigen in beeld 
te zijn. 

• Tot slot kun je nagaan of er gerichte oplossingen mogelijk zijn in de vorm van (aanvullende) financiële 
afspraken, inzet van technologie (welke zijn logisch en wenselijk?), aandacht voor opleiding en bijscholing, 
en hoe je handen en voeten geeft aan samenwerking met andere partners (naast die met de 
gynaecoloog). 

 
 
  

Concluderend: 
De directe risico’s door sluitingen van locaties voor acute tweedelijns geboortezorg zijn beperkt. Bij een 
beperkt aantal ziekenhuizen is er niet voor het gehele verzorgingsgebied een ander ziekenhuis dat 
binnen 45 minuten bereikbaar is. Ook is maar één van deze ziekenhuizen met een populatie ‘at risk’ in 
een financieel kwetsbare positie. In het merendeel van de regio’s is het risico beperkt dat tweedelijns 
geboortezorg niet tijdig bereikbaar is. 
 
Toch kunnen in deze regio’s wel indirecte risico’s spelen. Soms spelen in regio’s al capaciteitsproblemen 
die versterkt worden door sluitingen van locaties voor tweedelijns geboortezorg. Het is belangrijk dat 
verloskundigenpraktijken zelf nagaan of een regio kwetsbaar is. Daarvoor zijn regiovisies ontwikkeld of 
in ontwikkeling. Op basis daarvan kan elke regio bekijken op welke aspecten zij moeten investeren om 
risico’s op te kunnen vangen.  
 
De KNOV kan hier een rol in spelen door regio’s de handvaten te geven om zich hierop voor te bereiden. 
Vervolgens kan elke regio zelf prioriteit geven aan de aspecten waar zij in moeten investeren. 
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4. Strategische opties 
 

 
Introductie 
 
De ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen in de vorige hoofdstukken zijn reëel en zullen invloed 
hebben op verloskundigen. Omdat het de druk op verloskundigen in veel gevallen zal verhogen is stilzitten 
en afwachten dan ook geen wijze strategie. Het is beter om na te denken hoe de geboortezorg er in een 
specifieke regio voorstaat, welke regionale ontwikkelingen er zijn, en hoe in die context kwalitatief goede 
geboortezorg gewaarborgd kan worden in de toekomst, zeker als er op termijn mogelijk minder 
ziekenhuislocaties zijn waar acute spoedzorg geboden wordt. 
 
Voor alle regio’s merken we dat verloskundigen en hun organisaties er belang bij hebben om te werken naar 
een zo robuust mogelijke verloskundige zorg. Dat biedt de beste basis om de regionale uitdagingen (zoals een 
toenemende zorgvraag of het wegvallen van een ziekenhuis) aan te kunnen. We nemen een toegenomen 
trend naar regionalisering waar. Het belang van regionaal overleg tussen zorgpartijen, en regionaal beleid op 
basis van een regiobeeld neemt naar verwachting toe. Dat valt op te maken uit onder meer de 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, uit het verkiezingspaper van drie grote zorgverzekeraars en 
uit de discussienota Zorg voor de Toekomst van het ministerie van VWS. Een robuuste eerstelijns 
geboortezorg die met eenduidigheid spreekt kan naar verwachting een sterkere rol innemen in dat regionale 
overleg.  
 
Op basis van de besproken ontwikkelingen in de geboortezorg (H2) en de scenario-analyse die je kunt 
benutten om regionale situaties te karakteriseren (H3), komen we tot de volgende strategische interventies 
die de eerstelijns verloskunde tot een robuust fundament van de regionale geboortezorg maken: 
 

 
 
Deze onderwerpen vormen de bouwstenen van een robuuste eerste lijn. Een robuuste eerstelijn is nodig om 
een sterke geboortezorg op te bouwen. Elke regio verschilt in de wijze waarop de verloskunde er op dit 
moment voorstaat. Maar de drie genoemde bouwstenen zijn voor elke regio in verschillende mate relevant 
en herkenbaar. We werken de bouwstenen kort uit ter inspiratie: 
 
Ad 1. Zet in op preventie en gezondheid 
Hoe groter de kans dat een zwangerschap in de eerstelijn zonder complicaties kan worden volbracht, hoe 
minder de druk op de gehele geboortezorg in een regio gevoeld zal worden. Door de kans op een gezonde 
zwangerschap, en een bevalling en eerste levensfase zonder complicaties te vergroten wordt onnodige 
gezondheidsschade voorkomen.  
 
Dat kan onder meer door in samenspraak met het sociale domein lokaal en regionaal in te zetten op sociale 
verloskunde. Daarnaast dient er meer aandacht te zijn voor deze gezondheidsinzet, met name in de eerstelijn. 
Focus daarbij op kwetsbare groepen (bijvoorbeeld een niet westerse achtergrond, obesitas, diabetes) en 
realiseer je daarbij dat levensgebeurtenissen zoals een geboorte een gouden kans geven voor 

1. Zet in op preventie en gezondheid

2. Gebruik innovaties, benut kansen van nieuwe technologie en 
werkwijzen

3. Werk aan de organisatie van geboortezorg, verbeter de 
samenwerking

In elke regionale situatie is het wenselijk dat de eerstelijnsgeboortezorg een robuust fundament heeft. 
Wij herkennen drie mogelijke interventies die het fundament in verschillende situaties kunnen 
versterken: inzetten op preventie en gezondheid, inzetten op het gebruik van nieuwe technologie en 
andere innovaties, en het beter organiseren van de zorg door betere onderlinge samenwerking en 
positionering.  
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leefstijlverandering. In recente visiedocumenten van het Ministerie van VWS, de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving en in de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle politieke partijen in de Tweede Kamer, is 
een toenemende aandacht en urgentie voor preventie en inzet op gezondheid te vinden. De grootste 
zorgverzekeraars pleiten recent voor een ‘gezondheidsplicht’ die zij graag op zich zouden nemen naast de 
bestaande zorgplicht. Hoe meer de eerstelijns verloskundigen inspelen op deze ontwikkeling, hoe beter zijn 
geëquipeerd zijn om de druk op tweedelijnszorg te verlagen. Het zal de rol van de eerstelijnsverloskunde in 
de zorgketen en aan regionale zorgtafels versterken.  
 
De organisatie van preventie en zorg, en de bijbehorende bekostiging van deze preventie en zorg, moeten 
liefst volgend zijn op wat er in een wijk/dorp/regio nodig is. Voordeel is ook dat een zwangere beter en langer 
in eerste lijn blijft als ze meer geïnformeerd en gezonder zwanger is.  
 
Ad 2. Gebruik innovaties, maak gebruik van nieuwe technologieën en werkwijzen 
Innovatieve technologieën en nieuwe werkwijzen kúnnen de potentie hebben om het werk in de verloskunde 
leuker, lichter en efficiënter te maken. Daarnaast kan nieuwe technologie de zorg robuuster maken in de zin 
dat gezondheidsproblemen eerder waargenomen kunnen worden en complicaties voorkomen kunnen 
worden of de zorgketen in eerste- en tweede lijn beter op elkaar af te stemmen.  
 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal digitale technologieën beschreven die vitale indicatoren bij moeder en kind 
monitoren en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners verbeteren. Daarnaast zijn proces innovaties zoals 
de bundel- of uitkomstbekostiging in het kader van waarde gedreven zorg (Value Based Health Care) kansrijk. 
Ze hebben de potentie de verloskunde als geheel beter in staat te stellen haar werk te doen, de zorg beter te 
laten aansluiten bij de behoefte van de zwangere vrouw en daarmee betere zorg te creëren. Ook kan de 
waarde van de eerstelijnsverloskunde beter zichtbaar worden.  
 
Het vergt wel een adaptieve houding van verloskundigen (nieuwsgierigheid, implementatiekracht) en een 
bekostiging die het inzetten van nieuwe technologie en werkwijzen stimuleert en mogelijk maakt.  
 
Ad 3. Werk aan de organisatie van geboortezorg, verbeter de samenwerking 
In hoofdstuk 2 constateerden we in de tekstbox en bij het discussiepunt dat de zelfstandigheid van 
verloskundigen in de eerstelijn een groot goed is en soms zelfs een drempel voor samenwerking kan zijn. We 
zien ook dat verloskundigen praktijken soms onderling fel concurreren om ‘volume’. Wij constateren dat 
betere samenwerking bínnen de verloskunde, betere positionering én de samenwerking met andere partijen 
in de (geboorte-)zorg de positie van de verloskunde als geheel in de geboortezorg kan versterken.  
 
Allereerst kan een robuuster fundament van de geboortezorg bereikt worden door meer gelijkwaardigheid 
in de keten van geboortezorg. De integrale geboortezorg begint bij een echt gelijkwaardige samenwerking 
tussen alle ketenpartners, waarbij de kwaliteiten van iedere partij worden gehonoreerd en gewaardeerd. 
Zorgverleners zijn samen verantwoordelijk voor het proces. Zo hebben eerste en tweede lijn gezamenlijk de 
opdracht om onder- en overbehandeling te verminderen. Samen zorg je dat er voldoende 
ziekenhuiscapaciteit beschikbaar blijft voor acute zorg. De zwangere is gebaat bij continue begeleiding en 
goed aansluitende samenwerking tussen verloskundig hulpverleners. 
 
De verloskundige heeft als primaire zorgverlener een cruciale rol bij de continuïteit van zorgverlening, en 
heeft tegelijkertijd een belangrijke verantwoordelijkheid om tijdig – gedurende de zwangerschap of op het 
moment dat de bevalling begonnen is – naar het ziekenhuis te verwijzen als dat nodig is. Dit is de 
poortwachtersfunctie van de verloskundige. Hiervoor wordt zij opgeleid en is zij wettelijk aangewezen (art 10 
Zvw). De specialistische zorg heeft echter eveneens een verantwoordelijkheid om – in het kader van zinnige 
zorg – tijdig terug te verwijzen, zodat geboortezorg doelmatig is/wordt en onnodige medicalisering wordt 
voorkomen.  
 
Het vergt actieve inzet om te bouwen aan vertrouwen en te werken aan wederzijds respect. Daar zijn 
vaardigheden voor nodig die op regioniveau aandacht verdienen. Een instrument dat in gesprekken genoemd 
is, is er expliciet voor te kiezen om budgetverantwoordelijkheid te geven aan het laagste echelon. Maar ook 
praktische activiteiten, zoals invoeren van gezamenlijke trainingen of workshops waarin eerste en tweede lijn 
leren over best practices en oplossingen uit andere (succesvolle, meer integrale) regio’s, helpen om elkaar 
beter te leren kennen. 
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Het streven naar een gelijkwaardiger rol in de zorgketen kan ondersteund worden door als 
verloskundigenpraktijken op een andere manier met elkaar in verhouding te staan. Concurrentie maakt 
vooral de verloskunde sterker als er kwalitatief onderscheid is, in plaats van louter concurrentie op basis van 
locatie of marketing. Enige specialisatie en segmentering van verloskundige zorg is wenselijk. Een voorbeeld 
om dit te illustreren: als twee verloskundige praktijken zich ‘naast elkaar’ vestigen en zich verder niet 
onderscheiden op kwaliteit, wordt alleen de eerstelijns zorgvraag in die omgeving verdeeld tussen de twee 
praktijken. Als de ene praktijk zich meer toelegt op bijvoorbeeld het ene type zwangerschap en de andere op 
een ander type zorgvraag, zoals diabetes, (meer)taligheid en culturele verschillen, of juist complementaire 
therapieën voor ontspanning, kan voor beide praktijken een grotere ‘markt’ ontstaan. Dan kunnen mensen 
die nu wellicht onnodig naar de tweede lijn gaan, of mensen uit een groter gebied worden aangetrokken 
omdat er specialisatie is. De koek wordt voor beide praktijken groter bij deze concurrentie op kwaliteit in 
plaats van puur op volume. De concurrentie vindt dan niet plaats (met elkaar) op de basiszorg, maar (met het 
ziekenhuis) op specifieke segmenten in de geboortezorgketen. 
 
Niet in alle situaties is opschaling naar acute verloskunde nodig of wenselijk. De eerstelijnszorg kan zelf ook 
actie ondernemen om zichzelf beter voor te bereiden. Praktijken kunnen zich extra scholen in bijvoorbeeld 
pijnbegeleiding door een opleiding te organiseren in een geboortecentrum waar andere vormen van 
pijnstilling beschikbaar zijn. Verloskundigenpraktijken worden opgeroepen om te zorgen voor een goede 
achterwacht. Soms kan het wenselijk zijn om een dubbele inzet van de eerstelijnsverloskundige bij een 
thuisbevalling te regelen. Daarmee bouw je aan vertrouwen, is meer expertise beschikbaar en verdeel je de 
werkdruk. 
 
We hebben gezien dat samenwerking in de keten helpt om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, met 
door- en terugverwijzingen en goede uitkomst (kwaliteit en doelmatigheid). In gesprekken kwam regelmatig 
aan de orde dat er gebouwd moet worden aan vertrouwen. We raden coaching op samenwerking aan voor 
regio’s waar sprake is van wantrouwen tussen verloskundigenpraktijken of in de keten van eerste- en 
tweedelijns geboortezorg. 
 
De onderlinge positionering en organisatiegraad in VSV’s kan op veel plaatsen verder verbeterd worden. 
Dat maakt de positie van de eerstelijns verloskunde als geheel sterker in bijvoorbeeld regionale overleggen 
en ten opzichte van de tweedelijns zorg. Daarvoor is het nodig de vertegenwoordiging namens de 
verloskundigen te vertrouwen, elkaar goed te informeren en elkaar wat te gunnen. Zo komt iedereen er 
sterker uit.  
 
Ook de positie van de verloskunde in de ROAZ en de andere regionale overlegstructuren kan verstevigd 
worden. Hoe beter de vertegenwoordiging daar, hoe meer de verloskunde gehoord wordt aan het begin van 
het bepalen van beleid en het verdelen van middelen.  
  
Als deze stappen zijn gezet kan er worden ingezet op het verplaatsen van een groter deel van de zorg naar 
de eerste lijn. Ook de bekostiging zou daarmee moeten verschuiven. Dat is een onderhandeling op zowel 
landelijk als regionaal niveau. Hoe beter de verloskundige praktijken georganiseerd zijn, hoe beter ze 
samenwerken, onderscheidend zijn en met een eenduidige boodschap spreken; hoe beter de positie om 
zorgprestaties in de eerstelijnszorg beter te blijven honoreren (zowel qua omschrijving als wat betreft het 
tarief).  
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5. Handelingsperspectief 
 
Verschillende regio’s bevinden zich in verschillende kwadranten 
 
De huidige situatie in de geboortezorg verschilt per regio en daardoor verschilt de kwetsbaarheid van die zorg 
ook. Bepaalde factoren spelen daarin mee die niet beïnvloedbaar zijn door de verloskundigen in de regio, 
zoals of een regio dun- of dichtbevolkt is en of er (grotere of juist beperkte) uitwijkmogelijkheden als 
tweedelijns geboortezorg in een ziekenhuis wegvalt. Andere aspecten zijn wel beïnvloedbaar en daar kunnen 
de verloskundigenpraktijken in de regio zelf in investeren om de kwetsbaarheid af te laten nemen.  
 
Om een regio te versterken, kan geïnvesteerd worden in de volgende aspecten: 
• Versterk eerstelijnszorg > Zorg in de eerste lijn waar het kan. Zet in op scholing (en coaching) op 

samenwerking. 
• Gelijkwaardige verticale samenwerking > Door te bouwen verticale samenwerking kan zorg ook in de 

eerste lijn blijven. Bouw aan vertrouwen en zie de noodzaak van deze samenwerking in. 
• Regie in de regio > Bekijk per regio wat nodig is; lever in ieder geval een duidelijk vertegenwoordiging 

(met draagvlak) vanuit de verloskunde aan de regiotafel. Dit vergt een hogere organisatiegraad. Zo kan 
samen worden geanticipeerd op risico’s. 

• Inzet van technologie > Leer van elkaar (en van voorbeelden in buitenland) over wat al mogelijk is. De 
opdracht aan de KNOV daarbij is: zorg voor een helder overzicht van de technologische mogelijkheden 
en breng in kaart waar behoefte aan is. 

• Juridische en financiële randvoorwaarden > Dit item kan los aangepakt worden, maar kan ook 
geïntegreerd worden met de eerste drie punten. 

 
Omdat de uitgangssituatie voor iedere regio verschillend is, moet per aspect bekeken worden wat als eerste 
aandacht nodig heeft. Wij geven een aantal algemene aanbevelingen over hoe elk aspect versterkt kan 
worden, per regio kan gekeken worden welke van toepassing is/zijn. De KNOV kan een rol spelen door regio’s 
te ondersteunen bij het bepalen van welke aspecten versterkt moeten worden en de uitvoering hiervan.  
 
Voorbereiden op risico’s (gebruik makend van de scenario’s) 
 
Het is belangrijk om ter voorbereiding op risico’s te zorgen voor een afgestemd draaiboek. Doe dit toegespitst 
op jouw eigen regionale situatie, op basis van de regiovisie, rekening houdend met de ontwikkelingen voor 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute verloskunde. 
 
Door de corona-crisis zijn verloskundigen momenteel goed vertegenwoordigd aan de regionale overlegtafels 
(ROAZ). Dit is de logische plek om aandacht te vragen voor zorgen over ‘gevoelige situaties’. Wel is het 
belangrijk om deze vertegenwoordiging niet meer kwijt te raken. Streef daarom naar een goede 
organisatiegraad van verloskundigen in de regio, waarbij vertegenwoordigers namens de anderen met gezag 
deelnemen. 
 
Bij ‘gevoelige’ situaties zoals eerder beschreven – dus in een scenario dat er geen/onvoldoende alternatieve 
spoedcapaciteit beschikbaar is – moet de regio-vertegenwoordiger actief uitdragen dat blijvende 
bereikbaarheid en beschikbaarheid van het betreffende ziekenhuis absolute noodzaak is. Tegelijkertijd kan 
ook dan het plan gemaakt worden om in geval van nood aanvullende ambulancestandplaatsen te realiseren. 
In gesprekken is zelfs aangegeven dat invliegen van een medisch team met behulp van een helikopter in 
sommige regio’s de meest doelmatige én kwalitatief verantwoorde oplossing kan zijn. 
 
Vanuit registraties (ervaringscijfers) is het mogelijk om zicht te krijgen op risicoplekken en bepaalde situaties 
aan te wijzen. Op die locaties kan het onderwerp bereikbaarheid en beschikbaarheid expliciet op de agenda 
gezet worden. 
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Bijlage 2: Gesprekspartners (interviews en werksessies) 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gesprekspartners in de interviews en de werksessie.  
 

Uitgenodigde deelnemers    Interviews  
9 oktober t/m 18 
november 2020  

Werksessies 
4 november en 8 
december 2020 
 

Intern     
Carola Groenen KNOV   
Charlotte de Schepper KNOV   
Job Paulus KNOV   
Marloes van der Sande KNOV   
Rosanne van de Sterre KNOV   
Suzanne Thompson KNOV   

    
Extern     
Nelleke Gosker Verloskundige   
Marianne Nieuwenhuijze Verloskundige   
Ank de Jonge Verloskundige   
Marielle van Kleef Verloskundige   

Zoe Scheefhals RIVM   
Jeroen Struijs RIVM   

Elize Michels VWS   

Elzemarie Witzier VWS   

Rosanne Mulder NZa   

Anouk Kaiser Stichting Zelfbewust Zwanger   

Steven Koenen Gynaecoloog, ETZ   
Shireen van den Broek CZ   
Sanne Coenders CZ   

 


