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Wie begeleiden zwangeren, barenden en kraamvrouwen in onze regio?

80% vrouwen en hun partner krijgen zorg in de 1e en 2e of 3e lijn

1e kind 2e kind en volgende



Capaciteit
1e lijns verloskundigen
Noord Nederland

Capaciteit
Ziekenhuizen
Noord Nederland



Ambulanceposten Noord Nederland





Aanleiding werkgroep capaciteit

Capaciteitsproblemen kan in gehele keten voorkomen:

1e lijn, 2e lijn en 3e lijn 

op verschillende niveaus

-fysieke ruimte: aantal bedden/ziekenhuizen/ 
verloskundigenpraktijken/kraamzorgorganisaties/ ambulances 

-personele bezetting: handen aan het bed 





Aanleiding werkgroep capaciteit

Problemen en knelpunten capaciteit 
geboortezorg

sluiting/verloskundeafdelingen/ziekenhuizen
verminderde capaciteit bedden
zwangere vrouwen kan niet op de gewenste/afgesproken plek bevallen 
aanrijtijden ambulances paraat thuisbevalling
stress zorgverleners vinden plek voor barenden
verplaatsen van zwangeren/barenden binnen en buiten regio 
verloskundige kan niet mee
overplaatsing van 2e lijn naar 3e lijn en weer terug 
wel bedden maar tekort aan zorgpersoneel 
geen real time inzicht in actuele capaciteit
weinig communicatie over capaciteit regio b.v. verbouwing tussen regio’s
verloskunde piek en dal belasting personeel daarop niet altijd ingericht
krappe arbeidsmarkt zorgverleners
tekort personeel ene plek leidt tot extra toestroom andere plek

invloed op de kwaliteit van zorg

https://www.fabmama.nl/fabulous-mamas/mama-blogs/8x-het-leven-van-een-zwangere-vrouw-in-cartoons


Aanleiding werkgroep capaciteit

Wens: intensievere samenwerking en afstemming tussen verschillende 
zorgsectoren en zorgverleners 

soms is capaciteitsprobleem probleem van individuele organisaties 
soms een gemeenschappelijk probleem

binnen het consortium ZeGNN behoefte werkgroep capaciteit voor NN 
met verschillende vertegenwoordigers geboortezorg

Coronacrisis goed functionerend netwerk ontstaan per provincie 
netwerk vertegenwoordigers van KNOV, NVOG, NVK, kraamzorg, ROAZ

ROAZ-netwerk met vanuit elke provincie een verloskundige 
vertegenwoordigd



Opdracht werkgroep capaciteit

opdracht werkgroep:
-definieer de verschillende regionale capaciteitsproblemen

-breng betrokkenen in kaart
-speel rol bij maken procedures die behulpzaam zijn bij oplossen problemen 

-betrek vertegenwoordiging uit essentiële gremia: beroepsgroepen en ROAZ
-zorg voor duidelijke terugkoppeling naar achterban/consortium/VSV’s

-coördinerende rol, kan waar nodig terugvallen op de inzet van anderen

Bij inventarisatie van belang of probleem kan worden opgelost 
maar ook mee te nemen waar probleem moet worden opgelost 

Doel: signaleren problemen capaciteit geboortezorg Noord Nederland
onder de aandacht brengen van deze problemen bij de juiste partijen en 

mogelijke oplossingen exploreren en voorstellen



Samenstelling werkgroep capaciteit
vertegenwoordigers Drenthe, Friesland, Groningen 

verloskundigen (1e lijn), gynaecologen 2e en 3e lijn, kinderartsen 2e en 
3e lijn, ambulancezorg, kraamzorgorganisaties en ROAZ

Leden
Katja van Groesen (verloskundige Sneek, COVID-coördinator Zuidwest Friesland)

Marco Timmer (leidinggevende poli gyn WZA en ouder/kindcentrum)
Manon Rolink (ouder/kindcentrum WZA)

Anneke Haandrikman (verloskundige Emmen, vertegenwoordiger Drenthe in ROAZ), 
Itske Huberts (verloskundige Groningen, COVID coördinator provincie Groningen)

Marian Karssen (verloskundige Winschoten, vertegenwoordiger Groningen in ROAZ)
Wietske Adema (verloskundige Leeuwarden, COVID-coördinator Noord-Friesland)

Jelle Stekelenburg (gynaecoloog Leeuwarden, COVID-coördinator Friesland)
Lindy van Breda Vriesman (bestuurder Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg)

Roelinda Bos (adviseur Zorgbelang Groningen)
Ingrid van der Veen (gynaecoloog Emmen)

Peet Stienstra (gynaecoloog WZA, COVID-coördinator Drenthe)
Marloes Holswilder (gynaecoloog UMCG, COVID-coördinator Groningen)

Fleurisca Korteweg (gynaecoloog Martini, voorzitter werkgroep)
Conny Vreugdenhil (coördinator consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland)

Peter Dijk (neonatoloog, kindergeneeskunde UMCG)
Eva Houtsma (ROAZ)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih4bq4nMHhAhVSalAKHXApCocQjRx6BAgBEAU&url=http://www.online-retailer.nl/user-experience/sterker-door-samenwerken/&psig=AOvVaw0SCygNdQUXsw-4ZfTnqyeT&ust=1554837826596037


Inventarisatie capaciteitsproblematiek 
geboorte zorg Noord-Nederland

Vragenlijst via Google forms

1e lijns verloskundigen
2e lijn verloskunde
3e lijn verloskunde

2e lijn kindergeneeskunde
3e lijn kindergeneeskunde

Ambulancezorg
Kraamzorg

namens beroepsgroep VSV of individueel

Terugkoppeling met elkaar bepalen: 
welke problemen kunnen we oplossen en wie is daarvoor nodig



Oplossingen capaciteitsvraagstukken



Regiobeeld fundament voor 
toekomstgerichte regiovisie geboortezorg 

-belang regio-breed inzicht in huidige capaciteit en tekorten

-trends in beschikbare capaciteit over meerdere jaren

-prognose opstellen voor benodigde capaciteit toekomst

-bij verschillende partijen onder aandacht brengen: overheid, verzekeraars

-streven dat vrouwen kunnen bevallen op plek die zij wensen en meest 
geschikt is: moederraad betrekken 

-regiobeeld vormt stevig fundament voor regiovisie in de toekomst 

-regiobeeld wordt ontwikkeld door betrokken samenwerkingspartners 

draagt bij aan juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener


