Notulen van de VSV gemandateerde vergadering
van maandag 5 juli 2021, digitaal via een Zoommeeting.
Start: 19:00 uur
Aanwezig bestuur:
Annemieke Knijnenburg (tweedelijns verloskundige LLZ/voorzitter), Jolanda van der Burg (eerstelijns
verloskundige Partera/vice voorzitter), Hedy Kromhout (kinderarts), Caroline Visser (secretaris), Iris
van der Meer (gynaecoloog/penningmeester).
Aanwezige leden:
Lizanne van Duuren, Hilde Maassen, Dora Nieland, Marie Helene Vollema, Femke Croes, Jos
Roelofsen, Vera Bottermans, Cindy van Dijk (notulist).

1. Opening
De vergadering wordt om 19:00 uur geopend en alle aanwezigen worden door Annemieke
welkom geheten.
2. Vaststellen agenda
Annemieke stelt de agenda vast en vraagt aan de aanwezigen of er nog punten aan de
agenda toe moeten worden gevoegd. Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
3. Notulen en actielijst vorig overleg
De notulen van de vergadering van 20 april 2021 worden zonder opmerkingen vastgesteld.
De actielijst (bijgewerkt tot en met 21 juni 2021) wordt besproken. De volgende
opmerkingen worden gemaakt:
• Wat zijn de regels over voorschrijven van medicatie bij patiënten die je zelf niet
gezien hebt? (20210310/4). Jos Roelofsen geeft aan daar op dit moment nog geen
antwoord op te hebben, de vraag ligt voor bij de juridisch medewerker van het LLZ.
• Complete ledenlijst op website (20210420/4). Caroline gaat er mee aan de slag.
• VSV breed meedoen met de week van de thuisbevalling? (20210420/1). Er wordt
besloten om volgend jaar eerder met het organiseren te starten.
4. Jaarplanning 2021
De jaarplanning 2021 is als bijlage bij de agenda van vandaag gevoegd en kan door eenieder
zelf worden doorgenomen.

1

5. Mededelingen bestuur
• Uitslag stemming nieuwe secretaris:
alle binnengekomen stemmen (34 stuks) zijn positief. Linda Bregman wordt unaniem
gekozen tot secretaris/bestuurslid van het VSV met ingang van 1 september 2021.
• Stand van zaken Babyconnect, ontwikkelingen na ALV en blijven volgen van
ontwikkelingen:
We hebben het aanbod gekregen van babyconnect om het subsidiegeld bedoelt
voor het VSV Zoetermeer te reserveren voor het geval er eind 2021/begin 2022 nog
gekozen wordt om toch aan te sluiten bij het project. VSV Delft heeft een zelfde
aanbod gehad en dat inmiddels geaccepteerd. In overleg met Marcel Slingerland
(managers ICT LLZ en Gerbert Broers (lijnmanager LLZ) willen we dit aanbod
accepteren, er zitten geen risico's aanvast. Niemand heeft hier bezwaar tegen.
Daarnaast stelt het bestuur voor om de VSV leden die tot nu toe betrokken waren bij
het project Babyconnect, (Sandra Koomans, Linda Bregman en Mei Lie Lim) te
vragen om mee te lezen met het project en ontwikkelingen te volgen, zodat we op
de hoogte blijven van de voortgang en de stand van zaken. Caroline gaat vragen aan
babyconnect of we mee kunnen blijven lezen en zal de bovengenoemde groep
hiervoor vragen.
• Voortgang controle statuten en ledenlijst:
er wordt door Caroline aan gewerkt.
• Voortgang advies Roxanne Schouten t.a.v. 3e persoon bij partus en aanbevelingen:
De aanbevelingen zijn nog niet bij een van de commissies ingediend voor verdere
uitwerking, het bestuur bekijkt welke commissie hiervoor gevraagd gaat worden.
• Voortgang jaarverslag 2020:
Annemieke gaat dit aan Sandra Koomans vragen.
Het verzoek van Jos Roelofsen is om het advies uiterlijk september/oktober 2021
gereed te hebben, in verband met de visitatie in december (eind oktober 2021
moeten de stukken ingeleverd worden).
• Voortgang nieuwe doelen beleidsplan o.a. preventie/stoppen met roken beleid:
dit onderwerp wordt opgepakt door de commissie protocollen.
Hilde Maassen wil graag weten of er, naast een zorgplan, ook een protocol Niet
Roken moet worden gemaakt? Of dat het zorgplan moet worden herzien?
Jolanda van der Burg gaat uitzoeken of dat nodig is.
Annemieke vraagt nog wat het VSV moet doen of nodig heeft om meer aandacht
aan dit onderwerp te kunnen besteden? Het antwoord is: tijd en geld!
In de eerstelijn wordt nog het zogenaamde Femin-programma van Stivoro gebruikt.
Wellicht kan er worden nagegaan wat een longarts hierin kan betekenen voor ons.
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6. Stemming moeder/ouderraad
Stemming over het wel/niet voort gaan met de voorbereidingen voor het installeren van een
moederraad/ouderraad met de inhoudelijke punten en kaders door het bestuur
geformuleerd;
•
•
•
•

welke onderwerpen worden voorgelegd aan de moederraad/Ouderraad?
welke rol heeft de moederraad/ouderraad? instemmend/advies etc.
hoeveel leden en bezoldiging, bestuur stelt voor in de opstart jaren te
volstaan met max. 3 leden/max. 1250 euro per jaar in totaal aan kosten.
een evaluatieproces inclusief criteria waarop geëvalueerd wordt.

In september komt dit onderwerp nog aan de orde in de federatie. Heeft het dan wel zin om
nu al te stemmen?
Er wordt besloten om toch gewoon te stemmen. Uitkomst stemming: alle aanwezigen
stemmen voor het installeren van een moederraad/ouderraad. De procedure gaat worden
uitgewerkt en komt terug in een stemronde op een VSV gemandateerde vergadering.

7. Mededelingen leden/commissies
Hedy Kromhout geeft aan dat er geen nieuws is.
Terugkoppeling voortgang sociaal MDO: Jos Roelofsen zegt dat er na de zomer snel mee
wordt gestart. Het geheel wordt afgestemd met Mei Lie Lim en gaat waarschijnlijk deze
week de deur nog uit.
8. Ingekomen post (ter informatie)
• 10 september Symposium federatie:
bij het symposium mogen maximaal drie bestuursleden per VSV aanwezig zijn.
Waarschijnlijk zal het symposium nog deels online plaatsvinden.
• Nieuwsbrief federatie eind juni:
er wordt een nieuws basiskader voor het VSV aangekondigd. Hier moet het bestuur
nog naar kijken. Is w.s. wel de moeite waard.
• Terugblik CPZ bestuurders bijeenkomst 27 mei:
Er werd weinig nieuws gemeld.
Er wordt een nieuwe wet aangekondigd: alle baby's krijgen vanaf volgend jaar vlak
na hun geboorte eenmaal een injectie en drie doses oraal met vitamine K. Dat heeft
het ministerie van Volksgezondheid besloten. Pasgeboren kinderen krijgen nu ook al
druppeltjes met vitamine K toegediend, om te voorkomen dat ze een tekort krijgen.
Een tekort aan vitamine K kan tot ernstige bloedingen leiden.
• Annemieke meldt dat er verder weinig echt heel interessante post is
binnengekomen.
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9. Protocollen
Protocollen waar over gestemd gaat worden:
• Anemie:
alle aanwezigen stemmen VOOR.
Dora Nieland merkt nog op dat er een werkgroep is die werkt aan een heel nieuw
landelijk protocol.
• Herziene procedure 01, procedure nieuw protocol, inclusief flowchart en format
nieuw protocol:
alle aanwezigen stemmen VOOR.
• Herziene procedure 02, procedure herzien van protocol inclusief flowchart:
alle aanwezigen stemmen VOOR.
10. Rondvraag en sluiting
• Dora Nieland: verloskundige Joke Droogh is bereid gevonden om een aantal
openstaande diensten te komen draaien.
• Iris van der Meer: excuseert zich voor haar late aankomst vandaag.
• Lizanne van Duuren: meldt dat de eerstelijn in Zoetermeer het plaatsen van
anticonceptie (spiralen) gaat oppakken.
De vergadering wordt rond 19.35 uur afgesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.
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