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Het Regionaal Consortium

• WAT:
• Regionale infrastructuur waarin onderzoek, praktijk en beleid samen kennis 

ontwikkelen, uitwisselen en/of implementeren die bijdraagt aan het verbeteren van 
de kwaliteit van geboortezorg

• WIE: 
• verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, gemeenten, 

ROSsen, CJG, GGD, hogescholen en universiteiten

• Wat doen we:
• Gezamenlijk onderzoek / kennisontwikkeling

• Ondersteuning van de regio met kennis en producten over actuele vraagstukken

• Verbinding tussen kennis en praktijk van de (geboorte) zorg versterken om betere 
gezondheidsresultaten mogelijk te maken



Kenmerken van de consortia

• Multidisciplinaire en lijnoverstijgende verbinding in de regio

• Brede maatschappelijke inbedding

• Faciliteren cliëntparticipatie

• Betrokkenheid wetenschappelijk onderzoek

• Verbinding tussen kennis en praktijk



Consortium anno 
2020

3 provincies 

42 gemeenten

9 VSV’s

68 verl.praktijken

Stuurgroep

Klankbordgroep van VSV’s

ProKind2 projectgroepen

Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland



Dataregistratie en 
kwaliteitsindicatoren

Clientenparticipatie

Kennisnetwerk 
onderzoek, onderwijs 

en praktijk

Kwetsbare 
zwangeren

Zelfstandige 
voortzetting 
consortium

Werkgroep capaciteit 

Borging ACTion  





Consortium in Covid-tijd
minder live bijeenkomsten, maar digitaal is goed gaan werken
minder aandacht (ook wel als smoes?)
Onderzoek/onderwijs is stil gelegd
samenwerking heeft positieve push gekregen zeker in Noord Nederland
snelle formatie lokale task forces en beleid
landelijk ook minder activiteiten



Kwetsbare zwangeren

• Samen Sterk onderzoeken: 

• Samen kwetsbaar samen sterk

• Samen stoppen samen sterk

• Kansrijke Start Groningen

• Implementatie zorgpad 
vroegsignalering Smallingerland

• Link met Kansrijke Start in overige 
delen van NN

• Afstemming met Goede Start

https://www.youtube.com/watch?v=rp3T_6e5brw&feature=youtu.be




Consortium en Kansrijke start in Friesland en 
Drenthe
• Direct betrokken bij Kansrijke Start in Smallingerland 

• Vervolg: overleg regisseur KS Friesland, GGD Fryslan, consortium (o.a. 
JGZ), zorgverzekeraar, gemeente Smallingerland over o.a. 
bruikbaarheid indicatorenset KSG voor Friesland

• Drenthe: regelmatig overleg met vertegenwoordigers GGD over stand 
van zaken

• Regelmatig afstemming met Goede Start

• Ontwikkelen van visie en strategie voor rol consortium bij verdere 
aanpak KS in het noorden



Coalitie Kansrijke Start Groningen







Telefonische Advisering



Multi Disciplinair Overleg
Casuïstiek bespreking met: 

eerstelijns verloskundigen

gynaecologen (i.o.)

klinisch verloskundigen

kinderarts 

maatschappelijk werk 

Arts jeugdgezondheidzorg

Vast aanspreekpunt per discipline, vast moment per maand



Overige interventies

Nu Niet Zwanger

Preventief Platform

Warme overdracht kraam-JGZ

Moeders informeren Moeders

Moeders informeren Zwangeren

Stevig Ouderschap

BabyThuiszorg

Centering Pregnancy/Centering Parenting



Gemeentelijke aanpak versus 
provinciale/Noord-Nederland aanpak

• KSG uitrollen in de provincies met duidelijke rol Consortium

• Centraal waar het moet, decentraal waar het kan

• Zorgprofessionals werken regionaal, niet gemeentelijk. Daarom is het 
streven om zoveel mogelijk een uniforme werkwijze te ontwikkelen

• Borgen in bestaande structuren tegen zo weinig mogelijk kosten



Uitdagingen voor 2021:
BORGING, financiering van infrastructuur
deelname en activiteiten werkgroepen
samen met coördinatie Perinatale Audit
verbinding met alle 9 VSV’s optimaliseren
link met landelijke partners

Belang van ons consortium is in ons aller belang
en belangrijk voor de kwaliteit van onze zorg, 
voor het bevorderen van de gezondheid voor
zwangeren en partners die ouders worden
en hun kinderen 


