Jaarverslag
2017

Beste lezer,
2017 is een jaar geweest waarin we het vijfjarig bestaan
van LEO vierden en het tienjarig bestaan van de Poort.
Wij kijken vol trots en met plezier terug op een
gezamenlijk jubileumfeest. Foto's hiervan in dit
jaarverslag illustreren dit. 2017 was ook het jaar waarin
we als verloskundigen hebben laten zien snel in te kunnen
spelen op ontwikkelingen en verplichtingen waar we aan
moeten voldoen. In korte tijd waren al onze praktijken in
staat om counseling te geven rondom de nieuwe
mogelijkheid bij prenatale screening, namelijk de NIPT
bepaling.
Een andere snelle actie was het trainen van al de
verloskundigen voor het toedienen van lachgas, een
pijnstillingsvorm. Hiervoor is door ons bedrijf de Poort
voor heel de regio in zeer korte tijd de scholing rondom
lachgas georganiseerd. Daar zijn we natuurlijk trots
op. Erg jammer dat er door nieuwe Europese wetgeving
de training niet in de praktijk toegepast kon worden. We
hopen dat dit in 2018 wel het geval zal zijn.
Naast de lachgas training zijn er nog diverse andere
scholingen door De Poort georganiseerd, zodat we als
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verloskundigen onze bijscholingen goed kunnen volgen om
de kwaliteit van ons verloskundig handelen op peil te
houden met de nieuwste inzichten of te verbeteren.
Maar vooral is de Poort natuurlijk hét echocentrum in
de regio!

Daarnaast werken we aan onze kwaliteit omdat wij
verloskundige vraagstukken aan onze wetenschappelijk
ondersteunster voorleggen. Op die manier blijven we fris
en op de hoogte van de laatste wetenschappelijke
inzichten.
Vanwege het stoppen van het project integrale zorg met
integrale bekostiging ontstond de vraag: Hoe nu verder?
Wat vinden we als verloskundigen met elkaar belangrijk en
waar gaan we voor? Met elkaar hebben we in 2017 de tijd
genomen om onze visie te herijken en opnieuw te
formuleren.

Door de implementatie van de Zorgstandaard zijn we in
zowel VSV Leiden als in VSV Leiderdorp goed gaan
nadenken over hoe we de geboortezorg in de Leidse
regio willen vormgeven en hoe we de kwaliteit kunnen
borgen en bevorderen. Zodanig dat deze voldoet aan de
criteria die in de Zorgstandaard staan.

LEO levert door het inzetten van haar leden in bestuur
en werkgroepen een bijdrage aan het vormgeven en de
herstructurering van de VSV’s. Daarnaast financiert LEO
sinds eind 2017 de secretariële ondersteuning van het
MDO in Leiderdorp.
We willen als verloskundigen monodisciplinair de
krachten bundelen om multidisciplinaire samenwerking te
kunnen versterken. Dit past bij ons motto “Vanuit Kracht
gebundeld.
Waar we als bestuur vooral trots op zijn is de inzet van
alle verloskundigen. Want jullie zijn de coöperatie!

Fennie Posthumus
Voorzitter
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Visie op verloskundige zorg in de regio Leiden en omstreken
Verloskundige is specialist in ‘gezonde’ vrouwenzaken
• Verloskundige is de professionele begeleider van de vrouw (en haar gezin) waar het gaat over vrouwenzaken
zoals; (anti)conceptie, preconceptie, zwangerschap, geboorte, kraambed, menopauze;
• De verloskundige levert bij iedere cliënt opnieuw maatwerk. De natuurlijke gezondheid van de vrouw is daarbij
haar specialiteit. Ze staat naast de vrouw, ook wanneer het om het geven van mentale steun gaat.
• De verloskundige geeft gevraagd en ongevraagd professionele adviezen aan vrouwen zodat zij bewust en
autonoom keuzes kunnen maken die goed voor haar (en haar ongeboren kind) zijn en die ertoe leiden dat de
zwangerschap, geboorte en kraambed zo normaal mogelijk (met zo weinig mogelijk medisch ingrijpen) en zo
positief mogelijk verlopen.
• Dit geldt ook voor de plaats van bevallen. In de regio Leiden kan een gezonde zwangere ervoor kiezen samen
met de verloskundige thuis te bevallen of in een ziekenhuis.
Continue zorg
Tijdens de actieve fase van de bevallig is de verloskundige in een 1-op-1
situatie, continue in de nabijheid van de barende. In de regio Leiden
worden barenden niet alleen gelaten, ook niet in het ziekenhuis.
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Verloskundige biedt maatwerk door persoonlijke zorg
In Leiden en omstreken starten alle zwangerschapsbegeleidingen bij een verloskundige praktijk in de wijk/
dorp. De zwangere wordt tijdens de zwangerschap begeleid door een klein team waarmee zij een
persoonlijke relatie kan opbouwen. Ieder zwangere in de verloskundige praktijk heeft een coördinerend
verloskundige. De coördinerend verloskundige is vanaf de intake, het eerste consult, tot na de bevalling
verantwoordelijk voor de coördinatie van de benodigde zorg, totdat deze is overgedragen aan de huisarts en
jeugdgezondheidszorg of kinderarts.
Gezamenlijke besluitvorming
De verloskundigen informeren de vrouw zodanig dat zij op basis van deze informatie tot een gefundeerde
beslissing kan komen. Bijvoorbeeld over preconceptiezorg, het wel/niet maken van een echo, de juiste
anticonceptie, plaats van bevallen. De vrouwen (en hun partner/gezin) krijgen deze informatie van hun
verloskundige persoonlijk en/of via groepsvoorlichting. In het persoonlijk contact wordt altijd gecheckt of de
informatie voldoende beklijft om tot een gefundeerde beslissing te komen.
Garanderen keuzevrijheid cliënt
Verloskundigen in de regio zetten zich tot het uiterste in om de mogelijkheid om veilig
thuis te bevallen te laten voortbestaan en te garanderen.
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De visie op de praktijkvoering
Wijkgerichte zorg in zelfstandige praktijken
Verloskundige ‘vrouwen’ zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk georganiseerd in iedere wijk/dorp in de
regio in zelfstandige verloskundige praktijken. De praktijken organiseren de zorg, die van een wijk/dorp
gerichte praktijk verwacht mag worden, laagdrempelig en goed bereikbaar. Specialisaties worden centraal
aangeboden bij een collega praktijk of bij Verloskundig centrum de Poort. Door de praktijkvoering onderling
te benchmarken wordt de kwaliteit van de praktijken gemonitord.
Verloskundig centrum de Poort ondersteunt de verloskundige praktijken door centraal de organisatie van:
- Prenatale screening
- Scholingscentrum
- Facilitaire zaken
- Kwaliteit bewaking o.a. van echografie in de praktijken
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De visie op de organisatie van de zorg
Via LEO zijn de verloskundigen in de regio lid van minimaal één VSV. In het VSV werken de verloskundigen
met de ketenpartners samen in het realiseren van optimale integrale geboortezorg. Het VSV is een netwerk
waarin verloskundigen (1e en 2e lijn) als zelfstandig opererende professie gelijkwaardig gepositioneerd zijn
naast de professie gynaecologie, pediatrie en kraamzorg.
Voorlopig zijn er in de regio twee VSV’s. De inzet is om op de afspraken die in de VSV’s gemaakt worden
zoveel mogelijk parallel te laten lopen.
Bestuursleden van Coöperatie LEO worden namens de verloskundigen afgevaardigd in het bestuur van het
VSV. De LEO-bestuursleden hebben mandaat van de LEO leden; zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de LEO
leden achter hun besluiten staan.

De visie op de organisatie van de verloskunde in de regio
Coöperatie LEO is het huis van en voor alle verloskundigen (kring, verloskundigen in loondienst en
waarnemers) werkzaam in de eerste lijn in de regio. Hier wordt monodisciplinair de visie op (integrale
zorg) geformuleerd en voorbereid. Hier wordt de strategie bepaald om de visie op zorg te bewerkstelligen.
Hier wordt de visie op de praktijkvoering uitgedragen en de kwaliteit van de verloskunde in de regio
bewaakt. LEO is het “geweten” voor de verloskunde in de regio.
Leo is de brancheorganisatie voor de fysiologische verloskunde in de regio.
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LEO organisatie
Bestuur
Per 1 januari 2017 zijn Manon Hoogervorst, Annemieke Huising en Nicole de Niet toegetreden tot het
bestuur. Annemieke Huising is om gezondheidsredenen per 1 december 2017 echter al afgetreden. Ook
Theo Heemskerk heeft in 2017 na vele jaren afscheid genomen van het bestuur.
Bureau
Het uitvoerend bureau bestaat uit een directeur, administratieve ondersteuning en een wetenschappelijk
onderzoeker. Deze laatste heeft vragen behandeld over:
- seriële echoscopie
- wegen in de zwangerschap
- langdurig gebroken vliezen
- OGTT na 30 weken
- Ascal bij preëclampsie of dysmatuur i.a.
- GBS antenataal behandelen
- GBS-sneltest.
Daarnaast heeft zij een workshop Epi en epi verzorgd en een presentatie kwaliteitsindicatoren bij VSV
Leiderdorp gehouden. Verder is zij gestart met deelname aan protocollencommissie: bediscussiëren van
protocollen, bijv. invoeren van OGTT na 30 weken, counselingshandvatten macrosomie en regionale
afspraken over macrosomie, protocol aspirine.
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Werkgroepen
Binnen de coöperatie is een aantal werkgroepen, bestaande uit leden, actief. Soms bijgestaan door
de directeur of administratieve ondersteuning. Zie verder pagina 13 en 14.

Integrale geboortezorg
De VSV besturen Leiden en Leiderdorp hebben zich ieder op hun eigen wijze gereorganiseerd ten
behoeve van de implementatie van de zorgstandaard. De statuten, huishoudelijke reglementen en de
werkwijze van bestuur, ledenvergadering en werkgroepen zijn aangepast aan de nieuwe eisen.
Op 1 juli 2017 hebben de VSV besturen volgens de integrale zorgstandaard, in overleg met hun
achterbannen, plannen van aanpak vastgesteld. In beide VSV’s zijn vervolgens de werkgroepen
basiszorgpad, kwaliteitsindicatoren en klantpreferenties van start gegaan. De werkgroepen
kwaliteitsindicatoren hebben in de VSV vergadering een presentatie gegeven over de uitkomsten van de
zorginhoudelijke indicatoren VSV 2016.
Onderzoek naar mogelijkheden partusassistentie pool.
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Verloskundig centrum de Poort
De kwaliteit van de samenwerking tussen verloskundig centrum de
Poort en coöperatie LEO is afhankelijk van een juist evenwicht tussen
bedrijfsmatig opereren en een goede afstemming op de behoefte van
de leden van LEO.
Om dit te realiseren zijn er in 2017 twee klankbordgroep
vergaderingen met de LEO leden georganiseerd en twee strategische
overleggen.
Nieuw aanbod in 2017 verloskundig centrum de Poort:
-

Vitaliteitsecho op indicatie
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Financieel resultaat 2017
Coöperatie LEO heeft het jaar 2017 met een financieel positief resultaat afgesloten. Ondanks dat de
dividenduitkering van de Poort lager was dan begroot door de invoering van de Nipt in 2017. Het
positieve resultaat wordt verklaard doordat LEO in 2017 minder kosten heeft gemaakt dan begroot en
door het belastingvoordeel als gevolg van de fiscale eenheid die LEO vormt met VC de Poort.
LEO heeft in 2017 afgerond ruim 200.000 euro uitgegeven. De kosten van LEO worden voornamelijk
gevormd door bestuurskosten en bureaukosten, anders gezegd: kosten manuren. De begroting is
gefinancierd door lidmaatschapsgelden van de leden van LEO en dividend uitgekeerd door de Poort. De
verhouding lidmaatschapsgelden en dividend van de Poort is ongeveer 50/50.
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Werkgroepen LEO
Werkgroep ICT
ZorgDomein en zorgmail zijn geïmplementeerd in de protocollencommissie met nieuwe leden, uitbreiding
regio, waardoor het mogelijk is digitaal te verwijzen en met nog een klinisch verloskundige, nieuwe
beveiligd bijlages meegestuurd kunnen worden.
werkafspraken en een nieuwe vergaderstructuur en
betere onderbouwing vanuit de literatuur door
Werkgroep voorlichting
toevoeging van de wetenschappelijk ondersteuner van
Geboortemail is vertaald in het Engels en in het Pools. LEO aan de commissie.
De voorlichtingsbijeenkomsten zijn geactualiseerd naar
de nieuwe Zorgstandaard.
Werkgroep kwaliteit
De werkgroep heeft een de scholing Epi en epi
Werkgroep protocollen
voorbereid, het jaarverslag klachtencommissie KNOV
In 2017 is het protocol Fluxus/MPV i.a. herzien.
bestudeerd en teruggekoppeld en er is onderzoek
Daarnaast is er een start gemaakt met
gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een
counselingshandvatten verdenking macrosomie, GBS partuspool in de regio.
en Aspirine. Verder zijn alle protocollen zijn in 2017
vluchtig nagelopen en worden in 2018 in een cyclus
één voor één nagekeken en up-to-date gemaakt. 2017
was inderdaad het jaar van de transitie voor de
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Werkgroep Hielprik
* Overleg met GGD over hielprik
* Terugkoppeling kwaliteitsgegevens hielprik van
RIVM naar LEO leden
Werkgroep Borstvoeding
Heraccreditatie LEO praktijken
Werkgroep ITV
* Casusbesprekingen in VSV
Werkgroep KVO
* Communicatie met GGD/CJG en kraambureaus
door middel van regulier overleg.
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Samen bevalt het best

www.verloskundigenleo.nl
info@verloskundigenleo.nl

Samenstelling & vormgeving:
Theo Heemskerk
Annemarie Klabbers

