
 

 

 
Uitwerking aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: 
KNOV-visie op verloskundige bege
en kraamperiode 
 
Op 6 januari 2010 heeft de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte haar eindadvies “Een goed begin” aan 
de minister van VWS aangeboden. Mede als gevolg van 
Minister lange tijd uitgebleven. In deze notitie 
van een aantal belangrijke aanbevelingen. 
 
KNOV-visie op begeleiding door verloskundigen
Zwanger zijn en bevallen is een fysiologisch proces, waarvoor vrouwen biologisch gezien toegerust zijn. 
Verloskundigen bieden professionele
van de zwangerschap, de bevalling en het herstel na de bevalling. Ook bewaakt de verloskundige 
sche gezondheid en draagkracht van moeder en kind 
oog op een goede start voor moeder en kind. Als er sprake is van 
psycho-sociaal opzicht, dan zal de verloskundige ingrijpen en zo nodig verwijzen naar andere 
zorgprofessionals in de eerste en/of tweede lijn.
 
De cliënt centraal 
In deze opvatting over de rol van de verloskundige vormt  “de cliënt
punt. Tijdens haar zwangerschap en de 
betekenis heeft in het leven van de zwangere en haar partner (een life
rekenen op een dusdanige begeleiding door de verloskundige, dat zij zich veilig en gesteund weet waarbij 
haar behoeften, wensen en capacitei
haar begeleiding van uit dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid en het welzijn
van haarzelf en van het kind.  
 
Preconceptiezorg  
Met de Stuurgroep is de KNOV van mening dat preconceptiezorg kan leiden tot gezondheidswinst voor 
zowel vrouw als kind. Het is van 
aanbieden aan (aanstaande) ouders met een kinderwens
zonder is dit gewenst in achterstandsituaties, daar dienen verloskundigen extra inspanningen te verrichten 
om de doelgroep te bereiken. 
 
Elke cliënt krijgt een casemanager 
Iedere cliënt krijgt één verloskundige 
‘casemanager’ is vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de cliënt
totale zorgtraject van de zwangere (van intake tot eindevalu
tweede lijn. De casemanager voert de medi
en is verantwoordelijk voor het huisbezoek rond de 
nacontrole 6 weken postpartum en de eval
in alle contacten die nodig zijn voor een optimaal zorg
casemanager deze verantwoordelijkheid tijdelijk over aan een va
zie bijlage 1. 
 
Intake en zorgplan 
Wanneer een cliënt zich aanmeldt bij een praktijk, wordt een afspraak voor een intake gemaakt.
wordt gedaan door de casemanager
casemanager mag verwachten. V
opgesteld, waarin het individuele zorgpad voor de zwangerschap en de ge
zorgplan zal er aan bijdragen dat  de verwachtingen omtrent de zwan
zwangere en haar omgeving optiemaal zijn afgestemd. 
dig dossier (in de toekomst ‘perinataal webbased dossier’). 
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Begeleiding tijdens de zwangerschap 
De casemanager draagt samen met haar collega’s de verantwoordelijkheid voor de medische en psycho-
sociale begeleiding van de zwangere, waaronder de prenatale consulten. De casemanager voert de medi-
sche prenatale controles op de vastgelegde (ijk)momenten uiten is tevens eindverantwoordelijk voor het 
bijhouden en beheer van het dossier. Wanneer andere verloskundigen betrokken zijn bij de uitvoering van 
de consulten, zijn zij vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het bijhouden van de cliëntgegevens tijdens 
die contactmomenten. In dat geval checkt de casemanager of de zorgverlening verloopt volgens het 
zorgplan en of de verslaglegging naar behoren geschiedt. 
 
Huisbezoek en voorbereiding op de bevalling 
Veel cliënten hebben de wens om thuis te bevallen als dit veilig en verantwoord kan. In de meeste gevallen 
wordt ook de kraamperiode thuis doorgebracht, ook na een bevalling in het ziekenhuis. De casemanager 
doet rond de 34ste week een huisbezoek bij de cliënt, teneinde inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s in 
de thuissituatie van de zwangere. Het gaat om inzicht in de medische en psychosociale risico’s voor moe-
der en kind in de laatste fase van de zwangerschap, tijdens de bevalling, de kraamperiode en daarna. Deze 
risico inschatting wordt door de verloskundig casemanager gedaan, en in samenspraak met de cliënt wordt 
vervolgens bepaald waar de bevalling in principe zal plaatsvinden. Desgewenst kan het huisbezoek ook 
gebruikt worden voor een medische controle en voor voorlichting over de bevalling. Voor meer informa-
tie: zie bijlage 3. 
 
Begeleiding tijdens de bevalling 
De verloskundige spreekt met de cliënt af dat deze belt als zij meent dat de bevalling begonnen is of als ze 
behoefte heeft aan het oordeel of ondersteuning van de verloskundige. Als de cliënt belt, gaat de verlos-
kundige zo snel mogelijk bij de cliënt langs en start zij de (psychosociale) begeleiding bij de baring. De ver-
loskundige stelt het begin van de baring vast en is verantwoordelijk voor de evaluatie van de voortgang 
van het baringsproces (ontsluiting, indaling en uitdrijving), voor de beoordeling van de conditie van moe-
der en kind en voor de beoordeling van de draagkracht van de moeder. De verloskundige bepaalt op 
grond van haar waarnemingen en in overleg met de cliënt het vervolgbeleid. Vanaf de actieve ontsluitings-
fase blijft de verloskundige bij voorkeur zelf bij de zwangere, zij wordt dan dus niet meer alleen gelaten. 
Tijdens de actieve fase kan een kraamverzorgster de verloskundige bijstaan. Tijdens de latente fase kan, als 
de vrouw daar behoefte aan heeft, de kraamverzorgende ook ingezet worden om de begeleiding te geven. 
Zo kan voor iedere barende in continue begeleiding voorzien worden. In het ziekenhuis kan dit deel van 
de begeleiding door een kraamverzorgende of een O&G-verpleegkundige worden gedaan.  
 
Kraamperiode en nacontrole 
Tijdens de kraamperiode werken verloskundige (casemanager) en kraamverzorgende nauw samen bij de 
bewaking van de gezondheid van moeder en kind, de integratie van het kind in het gezin en het vroegtijdig 
signaleren van problemen. De verloskundige is medisch eindverantwoordelijk en komt tijdens de kraam-
periode gemiddeld vijf keer langs bij de kraamvrouw. Na de kraamperiode draagt de verloskundige (case-
manager) de verantwoordelijkheid voor de zorg van moeder en kind over aan de huisarts en draagt de 
kraamverzorgende de verantwoordelijkheid voor het kind over aan de JGZ. Hiermee wordt zowel voor de 
verloskundige als de kraamverzorgende de zorg afgesloten. 
 
 
 
 
In de navolgende vier bijlagen worden de belangrijkste onderdelen uit deze visie verder uitgewekt: 
 

Bijlage 1.  De case-manager 
Bijlage 2.  Het zorgplan 
Bijlage 3.  Het huisbezoek 
Bijlage 4.  De continue begeleiding 
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Bijlage 1. Case-management 
 
Eén van de aanbevelingen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte betreft het inzetten van een 
vaste casemanager voor iedere zwangere, teneinde de continuïteit van zorg voor een gezonde en veilige 
zwangerschap te garanderen (Stuurgroep, pagina 43). In principe wordt deze rol vervult door de eigen 
zorgverlener, in de eerste lijn zal dat dus de verloskundige of de verloskundig actieve huisarts zijn. In de 
tweede lijn noemt de stuurgroep de gynaecoloog, maar ook daar zou deze rol door de (klinisch) verlos-
kundige opgepakt kunnen worden. De casemanager is de spil; zij is verantwoordelijk voor het nemen van 
de juiste acties zodra er nieuwe risico’s worden gesignaleerd of als bestaande risico’s verergeren (Stuur-
groep, pagina 45).   
 
De casemanager is vanaf de intake tot maximaal 6 weken na de bevalling voor de moeder, en tot en met 
de 10e dag voor de pasgeborene verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg, ofwel zolang totdat 
deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan de huisarts en JGZ . 
 
KNOV-visie  
De casemanager is de professional die het meest direct betrokken is bij de zorg voor de zwangere.  Bij 
laagrisico zwangeren (70 % van alle zwangeren rond 34 weken) zal dat in het algemeen de eerstelijns 
verloskundige zijn. In het in 2005 vastgestelde KNOV-beroepsprofiel wordt de casemanager expliciet 
genoemd als een van de rollen van de verloskundige. In de huidige visie is deze rol verder uitgewerkt. De 
casemanager is er verantwoordelijk voor, dat de cliënte in het hele zorgproces centraal staat en ook blijft 
staan. Zij is de regisseur van de zorg rond de vrouw en haar (ongeboren) kind. Het casemanagerschap kan 
voor iedere cliënt door slechts één verloskundige worden ingevuld. In een verloskundige praktijk kan 
iedere verloskundige voor verschillende cliënten casemanager zijn. Bij langer durende ziekte, verlof of 
vakantie, wordt dit tijdelijk overgedragen aan een vaste vervanger. Een niet-verloskundige professional kan 
nooit casemanager zijn.  
 
Iedere zwangere is zelf verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid en voor de gezondheid van haar (nog 
ongeboren) kind. In haar rol als casemanager bepaalt de verloskundige samen met de cliënt welke zorg 
nodig is en op welke wijze de cliënte bij het aangaan van contacten met andere zorgverleners ondersteund 
moet worden. Afhankelijk van de persoon en situatie, maar altijd in samenspraak met de cliënt, bepaalt de 
casemanager hoe zij haar coördinerende taken uitwerkt.   
 
Rollen en taken 
De belangrijkste taak en rol van de casemanager is dat zij alle zorg rond de zwangere coördineert en dat zij 
voor de zwangere een vast aanspreekpunt is en als een vertrouwenspersoon fungeert. Binnen deze rol 
kunnen drie aspecten worden onderscheiden, te weten a) de zorg voor medische en psychosociale bege-
leiding, b) coördinatie van alle (overige) zorg rond de zwangere en c) bijhouden en beheer van het me-
disch dossier, inclusief het zorgplan.  
 
A) De medische en psychosociale begeleiding   
De casemanager draagt samen met haar collega’s zorg voor de medische en psychosociale begeleiding van 
de zwangere. In het kader van dienstroosters en bij acute vragen en kwesties komt het voor, dat de cliënte 
de zorg van een andere verloskundige dan de eigen casemanager verkrijgt. Alle zwangeren moeten goed 
geïnformeerd zijn dat andere verloskundigen dan de eigen casemanager de begeleiding tijdens acute 
situaties in de zwangerschap en ook bij de bevalling kunnen doen. Dit geldt ook voor een deel van de 
zwangerschapsconsulten. Over de beschikbaarheid van de casemanager als aanspreekpunt voor cliënt en 
als coördinator van de zorg, óók tijdens ziekte, vakantie en vrije dagen, dienen heldere afspraken te 
bestaan. Het kan aanbeveling verdienen om voor iedere casemanager een vaste vervanger aan te wijzen of 
in ieder geval bekend te hebben en te maken wie de casemanager bij diens afwezigheid zal vervangen. Als 
het geen vaste vervanger kan zijn, dan zou het toch een keuze uit niet meer dan twee of drie andere 
verloskundigen moeten zijn. De cliënt moet hierover goed ingelicht zijn en het liefst al kennis hebben 
gemaakt met eventuele vervangers, zodat zij niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Op een 
aantal vaste ijkpunten tijdens het zorgtraject is het echter altijd de casemanager, die de zorg verleent. Mede 
daardoor zal de casemanager door de cliënte als ‘hoofdbehandelaar’ worden ervaren. 
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De vaste ijkpunten, waarop cliënte met de casemanager contact heeft, zijn:  

- De intake: de medische, psychische en sociale anamnese wordt altijd door de aan de cliënte 
toegewezen casemanager afgenomen. 

- Het tweede of derde consult: tijdens dit consult wordt het door de casemanager opgestelde zorgplan 
(zie hierna) met de cliënte besproken.  

- Het huisbezoek rond 34 weken: de casemanager bezoekt de zwangere (en haar eventuele partner en 
gezin), teneinde de situatie aldaar te zien (zie hierna).  

- De kraamperiode: de casemanager en de verloskundige die de bevalling heeft begeleid, zullen de 
kraamvrouw en de pasgeborene tenminste eenmaal tijdens de kraamperiode bezoeken.  

- De nacontrole zes weken na de bevalling: de casemanager evalueert het hele zorgtraject samen met de 
cliënte. Als de nacontrole in de tweede lijn plaats vindt, sluit de casemanager het kraambed af met een 
evaluatie van het zorgtraject. 

 
B) Coördinatie van alle (overige) zorg rond de zwangere 
De casemanager staat garant voor de continuïteit van zorg. Zij voorkomt dat de cliënt tussen zorg-
instanties of hulpverleners wordt geschoven en dat cliënte zo tussen wal en schip valt. In dit verband heeft 
de casemanager de volgende taken: 

- De casemanager heeft en houdt volledig overzicht over onderzoek en behandeling van de cliënte door 
andere zorgverleners, als dit relevant is voor het verloop van de zwangerschap, baring en 
kraambedperiode. 

- De casemanager is contactpersoon voor en naar andere zorgverleners en instanties die betrokken zijn 
bij het zorgtraject van de cliënt; 

- De casemanager informeert (zo nodig) andere betrokken zorgverleners over relevante zaken in het 
verloop van zwangerschap, baring en kraambed (zorgtraject). 

- De casemanager bespreekt de cliënt (zo nodig) in VSV-verband; 

- Indien aan de orde, verzorgt de casemanager in niet acute situaties de overdracht aan de tweede lijn.  

- Na afsluiting van de zorg, regelt de casemanager de overdracht aan huisarts en JGZ.  
 
C) Beheer van dossier en zorgplan 
De casemanager is eindverantwoordelijk voor het bijhouden en beheer van het medisch dossier, inclusief 
het zorgplan (in de toekomst het patiënten webbased dossier). Alle zorgverleners zijn vanzelfsprekend ook 
zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de cliëntgegevens in het dossier tijdens contactmomenten. 
De casemanager checkt of de zorgverlening volgens het zorgplan verloopt en of de verslaglegging 
daarover naar behoren geschiedt. 
 
Overdracht van het casemanagerschap 
Adequaat casemanagerschap is een essentiële voorwaarde om integrale zorg te waarborgen, waardoor de 
cliënte steeds centraal blijft staan. Dit brengt met zich mee dat het casemanagerschap bij blijvende 
verwijzing van de cliënte naar de tweede lijn ook altijd wordt overgedragen. De casemanager is verant-
woordelijk voor deze overdracht. Tijdens deze overdacht neemt een zorgverlener uit de tweede lijn het 
case-management over.  
 
In een aantal situaties is het echter denkbaar en wenselijk dat de eerstelijns verloskundige deels als case-
manager blijft fungeren, namelijk als coördinator van de psychosociale zorg. Dit gebeurt vanzelfsprekend 
alleen in overleg met cliënt én de gynaecoloog die de medische zorg overneemt. Ten algemene is het aan 
te bevelen om hierover in VSV-verband afspraken te maken. Uiteindelijk dient ‘gedeeld case-management’ 
nadrukkelijk tijdens de overdracht te worden afgesproken. In de volgende situaties kan overleg over 
gedeeld case-management gewenst zijn: 

- Verwijzingen na 36 weken zwangerschap waarbij het duidelijk is dat de cliënt binnen afzienbare tijd 
weer terugkomt onder de medisch zorg van de verloskundige, zoals bij voorbeeld zwangeren met een 
sectio C in de anamnese, hypertensie in de laatste weken van de zwangerschap, serotiniteit etc.   

- Indicaties waarvoor de (herziene) VIL ‘shared care’ adviseert (het is nu nog onduidelijk bij welke 
indicaties dat het geval zal zijn) 

- Situaties waar de psychosociale zorg erom vraagt, bijvoorbeeld bij ernstige achterstandsproblematiek.  
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Tenslotte is het ook denkbaar dat de cliënte nadrukkelijk verzoekt om gedeeld case-managerschap. Dit zal 
echter niet altijd mogelijk zijn, met name niet als de medische zorg geheel aan de tweede lijn wordt over-
gedragen en er geen directe terugkeer naar de eerste lijn is voorzien. In dat geval zal de cliënte goed 
geïnformeerd en begeleid moeten worden over de overdracht van het case-managerschap.  
 
Achterstandsituaties 
In achterstandsituaties vraagt de invulling van het case-managerschap veel aandacht. Al eerder is erkend – 
en recent onderzoek van Research voor Beleid heeft dit bevestigd- dat de verloskundige zorg in achter-
standsituaties intensiever is en meer tijd van de zorgverlener vraagt. De hulpvraag van vrouwen is in deze 
situaties vaak complex, waarbij medische,  psychosociale en sociale problemen vaak sterk verweven zijn. 
Ook zijn er vaak meerdere zorgverleners en instanties betrokken. Tegelijkertijd hebben sommige vrouwen 
met complexe sociale problematiek reeds een casemanager vanuit andere zorgverlenende instanties. Dat 
kan bijvoorbeeld een hulpverlener van de Jeugdzorg zijn, die het gezin begeleidt voor opvoedingsproble-
men, of de MEE hulpverlener die alle zorg rond een zwakbegaafde vrouw coördineert. Het is niet de 
bedoeling dat de verloskundige haar rol overneemt maar in voortdurend contact met deze casemanager 
staat en overleg met haar voert. 
 
Benodigde competenties 
Verloskundigen dienen te beschikken over competenties die hen in staat stellen om de zorg adequaat en 
cliëntgericht te leveren. Het beroepsprofiel voor verloskundigen geeft hier voldoende ruimte voor. 
Aanvullend vraagt het case-managerschap om een aantal specifieke competenties, die zo nodig aangeleerd 
moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan: 

- kennis en vaardigheden om psychosociale risicofactoren te identificeren en het belang van de sociale 
context te onderkennen 

- kennis van de sociale kaart en een actief netwerk van relevante hulpverleners en organisaties waarmee 
wordt samengewerkt  

- over de grenzen van het eigen beroep en de eigen praktijk kunnen kijken en werken 

- vaardigheid en overtuigingskracht in samenwerkings- onderhandelingssituaties in contacten met 
diverse instanties, waaronder Centrum voor jeugd en gezin 

- organisatorische vaardigheden voor het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden binnen het 
reguliere takenpakket.  

 
Het casemanagerschap stelt hoge eisen aan verloskundigen, waardoor nascholing van huidige verlos-
kundigen en uitbreiding curriculum van de opleiding noodzakelijk (kunnen) zijn. 
 
Organisatorische aspecten 
In de huidige anamnese ontbreken vragen over woonomstandigheden, beheersing van de Nederlandse 
taal, reeds bestaande begeleiding door andere instanties, inzicht in het Nederlands verloskundig systeem 
en van de familiaire relaties. De anamnese zal hierop aangepast moeten worden. Voor het signaleren van 
met gezinsfactoren en psychosociale omstandigheden samenhangende risico’s zijn speciale instrumenten 
nodig. Daartoe kan een door TNO ontwikkeld instrument verder ontwikkeld worden. Voor het gebruik 
voor het leren omgaan met deze nieuwe instrumenten dient tijd ingepland te worden.  
 
Op het niveau van de individuele praktijken moet worden bekeken hoe het casemanagement in de pre- en 
postnatale controles wordt ingepast. Naast spreekuren en spoeddiensten dienen ook het huisbezoek, het 
regelen van niet-spoedeisende overdrachten en het uitvoeren van postnatale evaluaties in het rooster te 
worden ingepland. Via het rooster moet over een langere periode vast staan, op welke momenten de 
casemanager beschikbaar is voor de cliënt. Naast de casemanager wordt er één vaste vervanger of worden 
twee tot drie mogelijke vervangers aangewezen en worden duidelijke afspraken over deze vervanging 
gemaakt. De cliënt wordt hierover geïnformeerd.  
 
Met de tweede lijn dient in VSV-verband nauwgezet te worden afgesproken hoe de overdracht van het 
casemanagement wordt geregeld en in welke gevallen sprake zal zijn van gedeeltelijke overdracht.  
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Bijlage 2. Het zorgplan 
 
De Stuurgroep stelt voor om voor iedere zwangere in eerste en tweede lijn uiterlijk in de 12de week een 
‘geboorte-plan’ op te stellen, waarin het individuele zorgpad voor de zwangerschap en de geboorte wordt 
vastgesteld (Stuurgroep, pagina 43). Binnen de beroepsgroep van verloskundigen is het begrip ‘geboor-
teplan’ reeds langer ingeburgerd, maar wordt daar opgevat als een door de zwangere zelf opgestelde be-
schrijving van wensen voor de bevalling. Om verwarring te voorkomen spreken we hier over een ‘zorg-
plan’ en niet over een geboorteplan. Dit geboorteplan zal wel deel uitmaken van het zorgplan.   
 
Omschrijving zorgplan 
Een zorgplan is een door de casemanager opgestelde en met de cliënte afgestemde beschrijving van het 
individuele zorgpad met als doel het leveren van zorg op maat voor iedere zwangere. Daarnaast zal het 
opstellen van een zorgplan er aan bijdragen dat  de verwachtingen omtrent de zwangerschap en bevalling 
van de zwangere en haar omgeving beter worden gemanaged. De eerste versie van het zorgplan wordt 
voor de 12e week opgesteld en omvat het verwachte verloop van de zwangerschap, geboorte en kraam-
periode met heldere ijkmomenten. Het is volledig afgestemd op de zwangere en op haar eigen situatie 
gericht, waardoor gemaakte afspraken in de verloskundige zorgverlening kunnen worden geïntegreerd. 
Het zorgplan benoemt tevens de wensen van de zwangere ten aanzien van haar bevalling (‘geboorteplan’). 
Het zorgplan is een dynamisch document dat wordt aangepast indien de situatie van de cliënt dit vereist.  
 
Het zorgplan is een uitbreiding van het behandelplan zoals verwoord in het beroepsprofiel. Waar binnen 
het beroepsprofiel met name het accent ligt op diagnose, interventies, risicoselectie en vervolgafspraken, 
bevat het zorgplan de volledige zorgverlening van intake tot nacontrole op medisch, psychisch en sociaal 
gebied.  
 
Het zorgplan is bij uitstek een instrument om zorg op maat te leveren. Aan individualisering van de zorg 
wordt allereerst gestalte gegeven door voorafgaand aan alle andere ijkmomenten expliciet met de zwangere 
te bespreken en ook vast te leggen wat haar wensen zijn, hoe de zwangerschap en bevalling kunnen 
verlopen en wat mogelijke consequenties van gemaakte keuzes kunnen zijn. Verder is het nodig dat het 
aantal consulten aan de cliënt wordt aangepast, dat vooraf al bekende overdrachtmomenten worden 
vastgelegd en besproken en dat  ketenzorg overleg reeds vroegtijdig wordt gepland indien sprake is van 
aandoeningen waarbij verschillende behandelaars zijn betrokken (bij voorbeeld de huisarts bij 
schildklierproblematiek). Ook kan het bespreken van een cliënt in VSV- verband effectiever verlopen, 
indien het zorgplan gestandaardiseerd wordt bijgehouden. Adequate verslaglegging is een voorwaarde 
voor een kwalitatief goed zorgplan. 
 
Inhoud zorgplan 
In het zorgplan worden tenminste de volgende thema’s opgenomen: 

- De afname van een uitgebreide anamnese met een aangewezen en gevalideerd instrument, waarin 
gestructureerde aandacht voor medische, psychische en sociale aspecten1. 

- De planning van de prenatale begeleiding (in overeenstemming met de KNOV-standaard Prenatale 
Begeleiding), met als belangrijke aandachtspunten het individuele consultschema; deelname aan de  
groepsvoorlichting; aandacht voor medische, psychische en sociale problemen bij ieder consult; 
individuele mondelinge voorlichting, ondersteund met schriftelijke voorlichtingsmaterialen.  

- De ijkmomenten, waarop het zorgplan opnieuw met de cliënt wordt besproken en zo nodig wordt 
aangepast. 

- De wensen van de cliënt, zoals onder andere verwoord in het ‘geboorteplan’.  

- Afspraken over zorg op maat voor deze specifieke cliënt, afgestemd op haar medische, psychische en 
sociale anamnese en zorgbehoefte. Afstemming van het aantal en de timing van consulten op de 
medisch noodzakelijke zorg en de wensen en behoeften van de cliënt. 

                                                      
1 TNO onderzoekt de toepasbaarheid van de Alpha NL methode als instrument om rond de 22e week de sociale 

context te beoordelen primair vanuit de risico’s voor kindermishandeling. 
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- Afspraken met de zwangere over de wijze waarop de zorg, indien nodig, aan de tweede lijn wordt 
overgedragen. Dit kan immers in acute situaties plaatsvinden, maar ook op andere momenten. Voor 
deze afspraken regeling is de casemanager verantwoordelijk.  

- Samenwerking met en betrokkenheid van andere instanties zoals Kraamzorg, JGZ, Centrum ‘Jeugd en 
Gezin’, verslavingszorg, psycholoog, fysiotherapeut en tweede lijnszorg. 

 
IJkmomenten in het zorgplan 
In het zorgplan wordt een aantal vaste ijkmomenten vastgelegd, waarop de inhoud van het zorgtraject 
wordt vastgesteld, ofwel geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze ijkmomenten zijn:  

- De intake*. 

- Tweede consult rond 12e zwangerschapsweek (opstellen zorgplan)*. 

- Het huisbezoek rond de 34ste week, met risicoschatting voor thuispartus en waar het geboorteplan, 
voorlichting over de bevalling, counseling pijnbehandeling, coördinatie met kraamzorg aan de orde 
kunnen komen, mogelijk als vervanging van een bestaand consult*. 

- 40-41 weken consult in verband met beleid voor dreigende serotiniteit. 

- ‘Debriefing’ van de bevalling in het kraambed door de verloskundige die de bevalling begeleid heeft 
en/of de casemanager. 

- Nacontrole enkele weken postpartum met evaluatie van de zorg en overdracht naar andere instanties*. 

- Medische ijkmomenten zoals landelijke prenatale screenings programma’s en toepassing standaard 
‘anemie’. 

 
NB. De *-ijkmomenten worden in ieder geval bij voorkeur door de casemanager uitgevoerd.  
 
Organisatorische aspecten 
Het zorgplan wordt integraal onderdeel van het medisch dossier van de cliënte. In de toekomst zal het 
ook onderdeel zijn van het Perinataal Webbased Dossier. Het format van het zorgplan moet in samen-
werking met andere professionals worden ontwikkeld. Uiteindelijk moet het digitaal worden vastgelegd, 
deels voorgestructureerd en van toepassing op alle zwangeren en deels op maat met gegevens voor de 
zorg op maat per zwangere. De cliënt moet een kopie van de laatste versie van het zorgplan in eigen 
beheer kunnen verkrijgen, zodat zij daar in de thuissituatie op kan anticiperen en reflecteren. Een goed 
gedocumenteerd zorgplan stelt hoge eisen aan verslaglegging van alle betrokken zorgverleners. De 
casemanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit zorgplan. Op praktijkniveau zal veel tijd 
geïnvesteerd moeten worden om het zorgplan in gebruik te nemen en ook daadwerkelijk optimaal te 
benutten.  
 
Benodigde competenties 
Verloskundigen dienen te beschikken over competenties die hen in staat stellen om het zorgplan adequaat 
en cliëntgericht te ontwikkelen. Het gaat vooral om vaardigheden op het gebied van gespreksvoering, 
methodisch werken, verloskundige (klinisch) redeneren en verslaglegging. 
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Bijlage 3. Het huisbezoek 
 
De Stuurgroep zwangerschap en geboorte wil, dat er altijd rond de 34e zwangerschapsweek een verplicht 
huisbezoek wordt afgelegd, om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s in de thuissituatie van de zwange-
re. Dit betreft de medische en psychosociale risico’s voor moeder en kind in de laatste fase van de 
zwangerschap, tijdens de bevalling en de kraamperiode (Stuurgroep, pagina 44). 
 
Mede op basis van dit huisbezoek bepaalt de casemanager in samenspraak met de zwangere of de 
bevalling al dan niet thuis kan plaatsvinden, indien de zwangere daarvoor kiest en er verder geen 
medische, sociale of andere bezwaren zijn. In principe wordt ervan uitgegaan dat de bevalling in de eerste 
lijn gebeurt als dat kan, maar verplaatst wordt naar de tweede lijn als dat moet (Stuurgroep, pagina 45).  
 
De Stuurgroep geeft aan dat de casemanager verantwoordelijk is voor de uitvoering van het huisbezoek, 
maar dat zij er ook voor kan zorgen, dat het wordt uitgevoerd door een adequaat geschoolde professional 
van de kraamzorginstelling, of van het ziekenhuis als de zwangere medisch is geïndiceerd. Er dient een 
protocol te worden vastgesteld om het verplichte huisbezoek gestructureerd en doeltreffend te laten ver-
lopen. Voor de afstemming tussen de casemanager en de kraamzorginstelling, moeten er landelijk gepro-
tocolleerde samenwerkingsafspraken worden gemaakt. 
 
Doel van het huisbezoek  
Met het verplichte huisbezoek wil de Stuurgroep het volgende bereiken(Stuurgroep, pagina 45): 

- observeren van de gezinssituatie en signalering van eventuele psychosociale problematiek, 

- indien nodig, verstrekken van aanvullende prenatale voorlichting, 

- beoordelen of in de thuissituatie van de vrouw een veilige bevalling en kraamperiode mogelijk zijn 
(het gaat hierbij om de veiligheid van de zwangere en het kind maar ook om de veiligheid van de 
werksituatie voor verloskundige en kraamverzorgende), 

- beoordelen onder welke aan te passen condities de thuissituatie eventueel wel voldoende veilig is. 
 
Wie voert het huisbezoek uit 
De KNOV is van mening dat het voorkeur heeft dat  de verloskundige in haar rol van casemanager dit 
verplichte huisbezoek zelf uitvoert en dus niet delegeert aan een andere zorgverlener. Een centrale taak 
van de  verloskundige is de medische risicoselectie. Welke plaats voor de bevalling het meest geschikt, of 
om te bezien op welke wijze de thuiscondities aangepast zouden moeten worden, is nadrukkelijk 
onderdeel van een verantwoorde inschatting van de risico’s. Daarnaast gaat het ook om de uitvoering van 
een adequate vroege signalering van risico’s voor kindermishandeling. Het gaat dus niet alleen om een min 
of meer technische beoordeling van de thuiscondities, maar om een afweging hiervan tegen de medische 
en psychosociale risico’s in het licht van de verwachting van een optimale uitkomst van de bevalling. 
Immers, als er aan het bevallen in de thuissituatie risico’s verbonden zijn, dan is het in de eerste plaats aan 
de behandelende verloskundige, c.q. de casemanager, om daar inzicht in te krijgen en zich hierover een 
oordeel te vormen. Naar de mening van de KNOV moet deze verantwoordelijkheid niet aan anderen 
worden overgedragen.   
 
Een aanvullende, evenzeer belangrijke reden is, dat de casemanager vertrouwenspersoon is voor de 
zwangere en haar partner. Zij heeft als eerste contact met de zwangere, zij stelt in samenspraak met haar 
het zorgplan op, zij bespreekt de voortgang van de zwangerschap en de bijzonderheden van de bevalling 
en heeft zo rond de 34ste week al een sterke, vaak ook intieme band met de zwangere opgebouwd. De 
ervaring laat zien dat zwangeren en hun partners de behandelende verloskundige dan als heel laag-
drempelig te benaderen zijn gaan zien voor al hun vragen, behoeften en onzekerheden.  
De verloskundige is meer dan alleen een vraagbaak waar informatie te krijgen is. In de intensieve tijd vlak 
voor de bevalling is de verloskundige voor de meeste zwangeren een steun en toeverlaat, die haar helpt 
om de komende tijd met vertrouwen tegemoet te zien. Om dit nog eens te onderstrepen wil de KNOV 
het huisbezoek, zo mogelijk en indien ook door de cliënt gewenst, combineren met het zogeheten 
‘bevallingspraatje’. Het verloop van de bevalling, pijnbestrijding en dergelijke kunnen daar in alle rust 
besproken worden. Als de cliënt instemt, kan thuis tevens een medische controle  worden uitgevoerd. Het 
huisbezoek vervangt dan een consult bij de verloskundige op de praktijk.  
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Natuurlijk zal de kraamverzorgende uiteindelijk in de kraamperiode ook een vertrouwensrelatie met de 
kraamvrouw opbouwen. In de 34ste week is er echter nog geen band met de kraamzorg opgebouwd en zou 
er (weer) een overdrachtsmoment gecreëerd worden, indien de kraamzorg het huisbezoek zou uitvoeren.  
 
De kraamzorginstelling blijft wel verantwoordelijk voor de intake zoals deze nu reeds volgens het huidige 
landelijke indicatieprotocol kraamzorg wordt voorgeschreven.  
 
Rond  de 34ste week is het derhalve de casemanager die een goed beeld heeft van de zwangere, van haar 
medische situatie en van haar psychosociale gesteldheid. Het huisbezoek zal dit beeld complementeren, 
waardoor de casemanager zich een verantwoord beeld kan vormen van de gehele situatie. Mede op grond 
van deze overwegingen is de KNOV van oordeel dat de behandelend verloskundige, c.q. de casemanager, 
het huisbezoek dient uit te voeren.  
 
Tweede/derdelijns bevallingen 
Ook bij tweede en derdelijns zwangeren zal een huisbezoek aan de orde zijn. Uit de LVR cijfers (PRN-
2008) kan worden afgeleid dat bijna 30% van alle zwangeren in de 34ste week door de tweede (of derde) 
lijn wordt begeleid. Iets meer dan 70% van alle zwangeren wordt dan door een eerstelijns verloskundige of 
een verloskundig actieve huisarts begeleid. De KNOV is van mening dat klinisch verloskundigen in 
principe de bij de gynaecoloog in zorg zijnde zwangeren een huisbezoek kunnen brengen.  
 
De KNOV meent echter dat het mogelijk aanbeveling geniet om het huisbezoek vanuit de tweede/derde 
lijn aan de eerstelijns verloskundige te delegeren, die immers de medische en psychosociale begeleiding 
tijdens de kraamperiode overneemt, terwijl er vanuit het ziekenhuis geen zorg aan huis wordt geleverd. 
Veel tweedelijns zwangeren komen snel na de baring thuis, waarbij de psychosociale factoren thuis gaan 
meespelen (vermoeidheid, verwerking, zorg pasgeborene, opvang gezin etc). De psychosociale 
problematiek en een problematische gezinssituatie worden vaak versterkt tijdens het kraambed en de tijd 
erna. Opvang en begeleiding zijn dan cruciaal. De eerstelijns verloskundige is hierbij nauw betrokken. Dit 
geldt voor alle zwangeren, maar zeker voor zwangeren die tot in het derde trimester bij de verloskundige 
onder controle zijn geweest en waarvoor het goed is om de vertrouwensband te continueren. Als het 
huisbezoek bij deze tweedelijns zwangeren door de eerstelijns verloskundige wordt gedaan, kan zij tevens 
de zwangere en haar gezin tijdens het bezoek voorbereiden op de kraamperiode (zie doelen 1,2 en 3). 
 
Hierover dient in VSV-verband overlegd te worden en besluiten te worden genomen.  
 
Inhoud 34ste week huisbezoek 
Om werkelijk inzicht te krijgen in de thuissituatie is het van belang dat het huisbezoek geen controlerend 
bezoek (invullen van een checklist!) wordt, maar dat het een open en vertrouwelijk karakter heeft waarin 
de verloskundige voldoende tijd heeft voor de zwangere. Hierbij staat het waarborgen van de zorg en de 
veiligheid voor het gezin, en van de veiligheid van de zorgverleners, centraal. 
 
Het huisbezoek zal voor een deel vast omschreven zijn en voor een ander deel individueel afgestemd. 
Het geprotocolleerde deel zal betrekking hebben op de veiligheid en de zorg in de thuissituatie.  
Hiervoor zijn een aantal standaardvragen geformuleerd waarbij het antwoord al zichtbaar is bij de 
zwangere thuis. Het individueel afgestemde deel betreft het bespreken van de gang van zaken rond de 
bevalling en, indien gewenst, de uitvoering van de medische controles. Hierbij komen de wensen en 
behoeften van de zwangere in samenhang met de thuissituatie aan bod. 
 
Het vaste deel bevat o.a.:  

- De geschiktheid van de ruimte waar de vrouw wil bevallen. Zijn er aanpassingen nodig en 
mogelijk? En zo ja welke? 

- Bereikbaarheid van de woning. Ligt het huis niet te ver van het ziekenhuis af? Zijn er 
bijzonderheden? 

- Kan het ambulancepersoneel de vrouw op een brancard vervoeren vanaf de plek waar ze bevalt? 
- Zijn er aanwijzingen dat er problemen zijn in de relaties of in de opvoedingssituatie binnen het 

gezin?  
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- De benodigde hulpmiddelen zoals bedverhogers, kraampakket, kruiken etcetera. 

  

Het individuele deel bevat met name het bespreken van de bevalling, de eventuele plaats van de bevalling 
en eventueel het uitvoeren van de medische controles. Dit betekent dat o.a. aan de orde komen2: 

- Wanneer de zwanger thuis gaat bevallen, waar dan en wat zijn haar verwachtingen hiervan?  

- Wat zijn de wensen van de cliënt en haar partner? 

- De begeleiding/steun tijdens de bevalling (verloskundige, kraamzorg, doula, vriendin, familie) 

- Het normale verloop van een bevalling en de kans op complicaties. Wat is de verwachting, gezien de 
anamnese en het verloop van de zwangerschap ( zgn bevallingspraatje)? 

- Hoe weet je dat de bevalling is begonnen en wanneer wordt de verloskundige dan geroepen?    

- Wat gebeurt er in geval van complicaties, hoe gaat het vervoer naar (welk) ziekenhuis, hoe is daar de 
opvang dan geregeld, hoe draagt de verloskundige dan over aan het ziekenhuis?  

- Andere kinderen in gezin: hoe worden zij opgevangen en wanneer? 

- Conditie van de zwangere nu en de verwachting ten tijde van de bevalling. 

- Mogelijkheden van bevallen: baarschelp, baarkruk, bad en gebruik douche tijdens weeën. 

- Omgaan met pijn, pijnbeheersing, pijnbestrijding, verwijzing tijdens de bevalling 

- Voorbereiding kraamperiode. 

- Indien gewenst: medische controles. 
 
Organisatorische aspecten 
Bovenstaande onderdelen van het huisbezoek dienen op landelijk niveau verder uitgewerkt te worden met 
protocollen voor gebruik in de praktijk. Op praktijkniveau dienen verloskundigen zich in te stellen op het 
houden van deze huisbezoeken. Een goede voorbereiding en organisatie binnen de praktijk verdienen veel 
aandacht. Met het huisbezoek is extra tijd gemoeid die als een aparte visite moet worden ingepland. Deze 
bezoeken mogen niet door spoeddiensten worden verstoord. De extra tijd, ook voor eventuele bezoeken 
aan tweede/derdelijns cliënten dient in het tarief te worden verwerkt.  
  

                                                      
2 Zie ook de KNOV checklist “Voorbereiding op de baring” (www.knov.nl/ledensite) 
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Bijlage 4. Begeleiding tijdens de bevalling 
 
In haar eindrapport geeft de Stuurgroep aan dat de zwangere niet meer alleen gelaten mag worden zodra 
de bevalling is begonnen (Stuurgroep, pagina 49). De Stuurgroep geeft aan dat de bevalling begint met de 
aanvang van de actieve ontsluitingsfase. Vanaf dat moment start de medische verantwoordelijkheid van de 
verloskundige professional en wordt de zwangere continue begeleid door een kraamverzorgende bij een 
bevalling in de eerste lijn (thuis, poliklinisch of in het geboortecentrum) en door een O&G 
verpleegkundige of een kraamverzorgende in de tweede lijn (Stuurgroep, pagina 49). 
 
KNOV-visie op begeleiding tijdens de bevalling  
De visie van de KNOV op het begeleiden van zwangeren tijdens de bevalling vormt de grondslag van het 
door ZN gefinancierde KNOV-project “De Kracht van Begeleiding”. Dit project is al enige tijd in uit-
voering en heeft ondermeer geleid tot diverse acties om een vroeg eerste bezoek van de verloskundige aan 
de zwangere en de continue begeleiding van de bevalling te stimuleren3. De in dit project gekozen uit-
gangspunten zijn afkomstig uit de KNOV-standaard “Prenatale Begeleiding” en de KNOV-standaard 
“Niet-vorderende ontsluiting”. Deze standaarden zijn in respectievelijk 2008 en 2006 door de ALV van de 
KNOV vastgesteld, o.a. na raadpleging van externe deskundigen uit kraamzorg en tweede lijn.  
 
De KNOV stelt vast dat haar visie op veel punten overeenstemt met de aanbevelingen van de Stuurgroep, 
maar ook dat sprake is van enkele belangrijke accentverschillen en nuanceringen.  
 
Start van de bevalling 
Continue begeleiding is in de latente fase voor de meeste vrouwen nog niet nodig. Om te beoordelen 
welke mate van begeleiding en vanaf wanneer de vrouw continue ondersteuning nodig heeft, is het van 
belang dat de verloskundige op tijd een eerste bezoek brengt. Zij kan er dan voor  zorgen dat continue 
begeleiding op het juiste moment, in ieder geval vanaf de start van de actieve fase, gerealiseerd kan 
worden. Dit eerste bezoek moet vroeg in de ontsluitingsfase plaats vinden. Wanneer precies is niet 
algemeen te definiëren, omdat het  per cliënt verschilt wanneer zij dit nodig heeft. Tijdens het zogeheten 
‘bevallingspraatje’ bespreekt de verloskundige met de cliënt het belang van een vroeg eerste bezoek en 
geeft zij in datzelfde gesprek ook duidelijk aan op welk moment de zwangere waar naartoe dient te bellen 
(belinstructies op maat). Als de zwangere belt omdat zij denkt dat de bevalling is begonnen, dan zal de 
verloskundige zo snel mogelijk een bezoek afleggen.  
 
Start van de actieve fase van de bevalling 
De medisch professional moet de start van de actieve fase van de bevalling vaststellen. Deze aanbeveling 
van de Stuurgroep is volledig in lijn met de aanbevelingen van de KNOV-standaard NVO. De start van de 
actieve fase moet vastgesteld worden, teneinde het bevallingsproces goed te kunnen volgen en begeleiden. 
Het goed vaststellen van dit startmoment is ook noodzakelijk om het partogram goed te kunnen benutten( 
met behulp van het partogram kunnen naast de ontsluiting ook observaties zoals weeënactiviteit, foetale 
harttonen en gedragsobservaties geregistreerd worden).  
 
Het vaststellen van de start van de actieve fase is alleen mogelijk, als de verloskundige op tijd een eerste 
bezoek aflegt. En om dat te waarborgen, is het noodzakelijk dat de cliënt tijdig belt als zij denkt dat de 
bevalling begonnen is.  
 
Continue begeleiding vanaf de actieve fase 
De stuurgroep wil dat iedere zwangere vanaf de actieve fase van haar bevalling in de eerste lijn door een 
medisch professional (c.q. de verloskundige) wordt bewaakt en behandeld (Stuurgroep, pagina 61). De 
Stuurgroep geeft ook aan dat in de eerste lijn de kraamverzorgende de zwangere vanaf het begin van de 
actieve fase continu begeleidt. 
 

                                                      
3 Er is een nieuw protocol (format) voor de belinstructies in ontwikkeling,  in het Tijdschrift voor Verloskundigen zijn diverse artikelen over 
intensieve begeleiding tijdens de bevalling en de huidige belinstructies verschenen, op het forum is een interne discussie op gang gebracht, via de 
website worden meningen geïnventariseerd, de verloskundige academies bieden speciale scholing aan, regionaal zijn diverse workshops 
gerealiseerd. 
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In de visie van de KNOV is het niet in het belang van de zwangere om de begeleiding van de bevalling zo 
algemeen te regelen. Er  moet rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt, niet 
iedere zwangere stelt continue aanwezigheid vanaf de start van de actieve fase van een professional op 
prijs. Wie de continue ondersteuning geeft en vanaf welk moment dit gewenst is, hangt af van de 
individuele situatie. Daarom indiceert de verloskundige samen met de cliënte wanneer aanvullende 
begeleiding nodig is, nadrukkelijk op geleide van de behoefte van de vrouw. De verloskundige is 
verantwoordelijk voor de organisatie van adequate ondersteuning. Deze ondersteuning kan gegeven 
worden door de verloskundige zelf, door de kraamverzorgende, door de O&G verpleegkundige of door 
de doula. Deze begeleiding dient te voldoen aan zekere randvoorwaarden en kwaliteitseisen. Voor 
kraamverzorgenden worden deze eisen door de gezamenlijke beroepsgroepen (KNOV en Actiz) 
vastgelegd in een kwaliteitskader. 
 
De KNOV acht continue beschikbaarheid en aanwezigheid van de verloskundige vanaf de actieve fase  
goed als uitgangspunt. Uit praktisch oogpunt is het momenteel echter nog onmogelijk om de continue 
aanwezigheid van een verloskundige bij iedere zwangere te garanderen. Het basistakenpakket van de 
eerstelijns verloskundige (waarop de normpraktijk mede is gebaseerd) gaat uit van een beperktere 
beschikbaarheid. De door de stuurgroep aanbevolen wijziging in het beschikbaarheidsbeleid heeft dan ook 
financiële consequenties.   
 
Wanneer de verloskundige de continue begeleiding op zich neemt, behoudt zij daarnaast altijd haar 
medische verantwoordelijkheid. De kracht van de verloskundige als ondersteuner is dat zij de bewaking én 
begeleiding kan integreren. 
 
Tijdens de zwangerschap heeft de verloskundige al een relatie opgebouwd met de cliënt. De begeleiding 
van de verloskundige tijdens de bevalling richt zich op de voortgang van de ontsluiting, de draagkracht 
van de vrouw en de gezondheid van moeder en kind. Vanuit deze verloskundige verantwoordelijkheid en 
vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie, heeft het de voorkeur dat de barende vrouw door de 
verloskundige continue begeleidt wordt. Zij doet dat in nauwe samenwerking met de kraamzorg. Dat 
betekent dat de kraamverzorgster zo nodig de verloskundige bijstaat tijdens de begeleiding van de actieve 
fase. Tijdens de latente fase kan, als de vrouw daar behoefte aan heeft, de kraamverzorgende ingezet 
worden om de begeleiding te geven. Het betekent in ieder geval dat de kraamverzorgster ruim voor de 
bevalling aanwezig is. 
 
Tijdens de begeleiding van de bevalling is een goede samenwerking tussen de verloskundige en een 
eventuele andere ondersteuner van groot belang. Duidelijke afspraken zijn nodig tussen de verloskundige 
en de kraamverzorgende, tussen de verloskundige en de doula of tussen de (klinisch) verloskundige en de 
O&G verpleegkundige.  
 
Taken van de continue ondersteuner tijdens de partus (begeleidings- en bewaakfunctie) 
De verloskundige is verantwoordelijk voor de uitvoering van de risico-inschatting en zij bepaalt ook het 
beleid. Verder beoordeelt de verloskundige de draagkracht van de vrouw, controleert, evalueert en 
registreert zij de voortgang van indaling en ontsluiting en beoordeelt zij de algehele foetale en maternale 
conditie. Bij laag risicobevallingen vanaf de start van de actieve fase minimaal 1 maal per 2 uur. (De 
stuurgroep beveelt aan nader te onderzoeken hoe vaak de harttonen van het kind beluisterd moeten 
worden). Deze taken zijn expliciet  voorbehouden aan de verloskundige. Overige taken, die onder de  
eindverantwoordelijkheid van de verloskundige door een professionele ondersteuner verricht kunnen 
worden, zijn: observatie van het weeënpatroon, ondersteuning bij pijn, emotionele ondersteuning, 
ondersteuning partner, organiseren van de bevalomgeving, aanwezig zijn waardoor meer rust/ontspanning 
bij de zwangere, observatie in het algemeen. 
 
Organisatorische aspecten 
Continue begeleiding tijdens de bevalling vraagt om ingrijpende aanpassing van het praktijkbeleid. Zo kan 
een verloskundige niet meer worden weggeroepen en zal er dus meer aandacht moeten zijn voor een 
adequate achterwachtregeling. Over het effect van een door de Stuurgroep mogelijk gewenste hogere 
frequentie van harttonen luisteren kan nu nog niets worden gezegd. In eerdere artikelen heeft de KNOV 
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reeds uitwerking gegeven aan enkele aspecten4. Consequentie is dat er vanaf de actieve ontsluitingsfase bij 
iedere eerstelijns bevalling tenminste één medisch professional aanwezig dient te zijn. Het feit dat hiermee 
in de tijdbelasting en dus in het tarief, geen rekening is gehouden en er al een stevig effect kan worden 
verwacht van de intensievere inzet vanaf de actieve ontsluitingsfase, is een groot beletsel voor een snelle 
invoering hiervan.  
 

                                                      
4
 “Praktijkorganisatie en intensieve begeleiding”, Beentjes M (TvV 01-10) Praktische tips hoe kleinere praktijken de praktijkorganisatie kunnen 

aanpassen om intensieve begeleiding te bieden.    
- “Intensieve begeleiding door invoering visitedienst”, Manders N (TvV 7/8-10)   

 


