Notulen van de VSV gemandateerde vergadering
van donderdag 16 september 2021, digitaal via een Zoommeeting.
Start: 17.00 uur

Aanwezig bestuur:
Annemieke Knijnenburg (tweedelijns verloskundige LLZ/voorzitter), Jolanda van der Burg (eerstelijns
verloskundige Partera/vice voorzitter), Linda Bregman (directeur PKZ kraamzorg/secretaris), Iris van
der Meer (gynaecoloog/penningmeester), Hedy Kromhout (kinderarts).

Aanwezige leden:
Lizanne van Duuren, Hilde Maassen, Dora Nieland, Marie Helene Vollema, Jos Roelofsen, Egbert
Broers, Ilse Droogleever, Sandra Koomans, Cindy van Dijk (notulist).

1. Opening
De vergadering wordt om 17:00 uur geopend en alle aanwezigen worden door Annemieke
welkom geheten. In het bijzonder wordt Linda Bregman welkom geheten als nieuwe
secretaris.
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 met de volgende opmerkingen
vastgesteld:
Pagina 1: Vera Bottermans, de correcte spelling luidt: Botterman.
Pagina 2: punt 5, bolletje 5: het woord advies dient te worden vervangen door het woord
jaarverslag.
Pagina 2: punt 5, bolletje 6: het woord zorgplan dient te worden vervangen door het woord
zorgpad.
Pagina 2: punt 5, bolletje 6: het woord Femin dient te worden vervangen door het woord Vmis.

Pagina 3: punt 6: Dora Nieland vraagt of deze vraag nog aan de orde is bij de federatie?
De complete ledenlijst is inmiddels weer aangepast en wordt binnenkort op het besloten
deel van de website geplaatst.
De actielijst (bijgewerkt tot en met 30 augustus 2021) wordt besproken. De volgende
opmerkingen worden gemaakt:
• Nummer 20181128/02 (toelatingsovereenkomst): wordt nog aan gewerkt;
• Nummer 20201215/06 (MDO): Jos geeft aan dit onderwerp op papier rond is, en dat
er mee is gestart. Afwachten hoe het gaat lopen.
• Nummer 20210310/4 (medicatie): wordt door Marieke de Jong nagevraagd bij de
ziekenhuisjurist, en de uitkomst wordt besproken in de maatschapsvergadering.
• Nummer 20210420/4 (ledenlijst): wordt door Linda Bregman aangepast en op de
website geplaatst.
• Nummer 20210420/8 (statuten): wordt doorgeschoven naar december 2021.
• Nummer 20210420/10 (meeleesleden): Sifra en Lansingerland worden als
meeleesleden gevraagd.
• Nummer 20210705/2 (Babyconnect): afgehandeld.
• Nummer 20210705/3 (jaarverslag): loopt nog, Annemieke Knijnenburg is er mee
bezig.
• Nummer 20210705/5 (rookstop): loopt nog, Annemieke Knijnenburg is er mee bezig.
4. Jaarplanning 2021
De jaarplanning 2021 is als bijlage bij de agenda van vandaag gevoegd en kan door eenieder
zelf worden doorgenomen.

5. Mededelingen bestuur
•

Terugkoppeling landelijke bijeenkomst federatie van 10 september inclusief
voortgang nieuwe wet bestuurders:
In november is er een uitgebreid juridisch spreekuur. Er komt een meldplicht voor
zorgverleners. Het VSV valt echter niet onder de nieuwe wet, omdat het VSV zelf
geen zorg verleent.
Het stafbestuur adviseert voorlopig niet doen, pas als de zorgstandaard zegt doen,
dan doen!

•

Cliëntenparticipatie: cliëntenraad wordt niet letterlijk genoemd in de nieuwe wet.

•

Moederraad: het kan ook heel leuk zijn voor studenten om mee te mogen denken.
Het kan geen kwaad om een student eens iets uit te laten zoeken. De moederraad is
in veel gevallen niet actief.

•

Patiëntenparticipatie: laten onderzoeken hoe we dat in kunnen zetten.

•

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: het wijzigen van de statuten is niet
verplicht. Er moeten wel twee punten worden toegevoegd. Dit is minder zwaar dan
van tevoren werd gedacht. Er staat wel op de site van de federatie dat de nieuwe
wet moet worden opgenomen.
Jolanda vindt dat het gemeenschappelijke doel bovenaan moet staan. Het is een
loyaliteitskwestie en dit geldt voor iedereen.

•

Er moet een beslisboom komen met betrekking tot het delen van patiëntgegevens.

•

De kans op een goede gezondheid en een succesvolle toekomst is niet voor iedereen
gelijk. Kijk eens op de site van: www.mijnkansrijkestart.nl
Wellicht interessant voor VSV Zoetermeer.

•

De vraag is of we het protocol kwetsbare zwangere willen delen met de federatie. In
principe is dit goed, alleen de persoonsgegevens zullen moeten worden ‘geblurd’.
Dat wordt dan heel veel blurren!
Voordat ons protocol wordt gedeeld met anderen, zal er eerst moeten worden
overleg met de gemeente. Is Anneloes Berkhout nog ons contactpersoon? Nee, niet
meer.
Er moet even goed worden bekeken hoe we dit aan gaan pakken.
Het is bekend dat er een capaciteitsprobleem is.

•

Actualisatie van de zorgstandaard: de software is helaas niet up-to-date.

•

Babyconnect: is inmiddels aangevraagd door vijf regionale partnerschappen.

•

Voortgang jaarverslag 2020:
Annemieke geeft aan er mee bezig te zijn.

•

Ziga werkafspraken op website vanaf september 2021
Deze werkafspraken zijn nog niet op de website geplaatst. Dit is fout gegaan bij de
wisseling van de wacht. Linda gaat de website morgen aanpassen.

•

Waardegedreven zorg lancering, ter informatie
waardegedrevenzorg.nl

Het komt er op neer dat de cliënt een vragenlijst invult. Deze vragenlijst wordt
besproken tijdens de controles. Dit zou zorgen voor een gelijkwaardig gesprek
tussen de zorgverlener en de cliënt.
Willen we hier iets mee doen? We gaan er eerst over nadenken.
•

Het aanspreekpunt voor de KNOV vanuit VSV Zoetermeer wordt Jolanda van der
Burg. Zij gaat meelezen met het nieuwe beleidsplan.

6. Mededelingen leden/commissies (Hedy)
Hedy geeft aan dat er weinig nieuws is en dat er weinig is teruggekoppeld.
•

De perinatale audit van 6 oktober is verplaatst naar woensdag 13 oktober. De
deelnemers zijn door Mei Lie uitgenodigd.

•

De commissie Kwaliteit heeft ook een start gemaakt met audits. De volgende
onderdelen worden getoetst:
1. zorginhoudelijk (Jos, Wim en Saskia); en
2. samenwerking (Linda, Alma en Yvette).
Er werd gewerkt conform de vastgestelde procedure voor interne audit. Ook werd
gebruik gemaakt van het format voor het verslag. Beiden bleken in de praktijk
effectief. Het verslag is inmiddels naar alle VSV leden verstuurd.
Verder werd er getoetst: de bekendheid met het VSV, of het ontwikkelde formulier
ook daadwerkelijk wordt gebruikt, NPS score / PCQ vragenlijst.
Bij diverse patiënten, cliënten, gynaecologen en verloskundigen is een interview
afgenomen.
We kwamen tot de conclusie dat: het VSV nauwelijks bekend is, het ontwikkelde
formulier zelden wordt uitgereikt (scheelt per praktijk) en op de NPS pas door acht
personen is gereageerd.
De PCQ vragenlijst over 2020 is aangevraagd bij de Federatie.

•

Om de bekendheid van het VSV vergroten worden diverse ideeën geopperd.
Kunnen we niet een brochure maken die wordt meegegeven bij intake? Daarvoor
moeten we eerst duidelijk hebben wat we precies willen communiceren naar onze
cliënt.
Een ander idee is het maken van een voorlichtingsfilm die op de site geplaatst kan
worden.
De bekendheid kan ook worden vergroot door als VSV actiever mee te doen en
aanwezig te zijn bij de voorlichtingsavonden in het LLZ.

•

Worden zorgpaden wel voldoende ingezet? Dit wordt een onderwerp voor de
volgende audit.

7. Ingekomen post
• Annemieke meldt dat er weinig echt heel interessante post is binnengekomen.
8. Protocollen
• Opmerkingen Miskraam protocol (bijlage):
Punt 1: binnen twee dagen? Laten staan, kan misschien anders beschreven worden.
Punt 2: <7mm? Laten staan.
Punt 3: 1-2 weken? Twee weken is lang! Per casus verschillend.
Punt 4: voorbehandeling? Wat staat er in het Miskraam protocol van de KNOV?
Moet er een tijdstip worden opgenomen? Moet worden vastgelegd in een protocol
of nieuwe richtlijn.
Punt 5: de tweede zin zal gaan luiden: De curettage vindt bij voorkeur (afhankelijk
van beschikbaarheid van de sedationist) plaats onder sedatie, voorafgaand aan de
behandeling wordt de zwangere hiervoor naar de polikliniek anesthesie verwezen.
Punt 6: fysieke nacontrole 2-3 weken? Ja, aanpassen.
Punt 7: oraal in plaats van vaginaal? Jos geeft altijd vaginaal en Iris overlegt eerst
met de patiënt, maar meestal vaginaal. Het medicijn kan op beide manieren worden
gegeven; voor het eindresultaat maakt de manier niet uit.
Opmerkingen algemeen:
Sandra mist de anti-D in het hele verhaal.
Dora heeft het idee om een populatie-diagram toe te voegen, omdat dit een
duidelijk en zinvol hulpmiddel is.

•

Er wordt gestemd over het protocol: Niet vorderende ontsluiting en het voorkomen
daarvan. Er wordt door niemand tegen het protocol gestemd.
Linda gaat het protocol op de website zetten. Zij vraagt of een van de aanwezigen
haar een Word-document van het protocol kan sturen.

9. Rondvraag en sluiting
• Linda deelt ons mede dat PKZ per 1 november aanstaande digitaal zal gaan werken.
De kraamverzorgende zal een tablet meenemen naar de gezinnen.

•

•

•

•

•

Linda deel ons mede dat PKZ twee gediplomeerde borstvoedingscoaches heeft die
zo goed mogelijk worden ingezet. Verder kan ook de hulp van lactatiekundige Cora
Moerman worden ingezet. De kraamvrouw moet daar wel aanvullend voor
verzekerd zijn.
Linda maakt nog twee opmerkingen over het maken van (nieuwe) protocollen. Zij
vraagt of er dan alsjeblieft het juiste format kan worden gebruikt. Dit is bij Linda op
te vragen. Als een protocol wordt gereviseerd, doe dat dan altijd in de laatste versie!
Egbert heeft nog twee opmerkingen. Ten eerste vertelt hij over de toekomst van het
LLZ. De voorgenomen fusie gaat niet door. Er is overgegaan tot ontvlechting. Reinier
de Graaf treedt uit en er zal een fusie komen tussen het LLZ en het Haga Ziekenhuis.
Er wordt gestreefd naar 24/7 basiszorg voor Zoetermeer. Het gevoel is goed, er is
een fusiepartner!
Ten tweede heeft Egbert het over de versoepelingen die vanaf 25 september
aanstaande in zullen gaan. Wat houden deze versoepelingen in voor het LLZ? We
zijn daar nog intern over in gesprek. Egbert verwacht volgende week meer
duidelijkheid. Egbert weet ons als wel te vertellen dat de regio vrij conservatief is
met versoepelingen.
Dora geeft aan dat Eline per 1 december aanstaande weer terug is van haar
zwangerschapsverlof, dat Mirjam haar uren weer op gaat bouwen, en dat Martine
helaas haar baan heeft opgezegd per 1 januari 2022.
Iris stuurt de rekening voor het lidmaatschap per mail naar Ilse Droogleever,
zorgmanager a.i..

De vergadering wordt rond 18.15 uur afgesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.

