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Beste lezer,

Het bestuur eindigde het vorig jaarverslag met deze
woorden: "2019 belooft een jaar vol nieuwe energie en
mogelijkheden te worden. Wij kijken ernaar uit!". In dit
jaarverslag lezen jullie op welke manier de energie
omgezet is in daden.

Bestuur en bestuurlijke zaken:
Het bestuur bestaat in 2019 uit 3 leden:
- Patricia Höcker ( algemene zaken)
- Nicole Starink ( secretaris)
- Manon van der Plas ( penningmeester)

Het bestuur wordt ondersteund door Els van den
Wijngaart, secretaresse en officemanager. Het bestuur
heeft in 2019 bewust gekozen de vacante positie van
voorzitter nú niet in te vullen. In april 2019 is het besluit
genomen om de coöperatie en het bestuur op
sociocratische wijze te organiseren. De sociocratische
kringmethode is een manier om organisaties vorm te
geven en te leiden. De vergaderingen van het bestuur
worden geleid door de gespreksleider, een rol die
roulerend door de bestuursleden is ingevuld in 2019.

In maart 2019 is Linda Rentes aangesteld als directeur van
VC de Poort en heeft zij van Annemarie Klabbers de functie
van directeur van de coöperatie LEO overgenomen. Het
bestuur heeft er voor gekozen beide functies te
combineren en één directeur aan te stellen
voor zowel VC de Poort als voor de coöperatie LEO. Het
doel daarvan is meer verbinding te hebben met het
echocentrum waarvan een groot deel van de leden van de
coöperatie LEO aandeelhouder is.

Onderwerpen welke o.a. aan bod zijn gekomen in 2019:
- sociocratische werkwijze,
- lidmaatschap praktijken,
- saturatiemeting,
- implementatie lachgas,
- VSV's Leiden en Leiderdorp,
- jubileum Verloskundig centrum de Poort

Vriendelijke groet,
Het LEO bestuur,

Patricia Höcker, Manon van der Plas & Nicole Starink
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Visie op verloskundige zorg in de regio Leiden en omstreken:

Specialist in ‘gezonde’ vrouwenzaken
• De 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,
• Anticonceptie zorg: het plaatsen van spiralen,
• Scholingscentrum op het gebied van echografie en verloskunde,
• Echo op eigen verzoek met PoortPret,
• Facilitaire zaken; o.a. het coördineren van de hielprikscreening,
• Kwaliteitsbewaking o.a. van echografie in de praktijken.
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De visie op de organisatie van de zorg

De verloskundigen in de regio zijn 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.

De verloskundigen van Coöperatie LEO worden vertegenwoordigd in het VSV bestuur door LEO - VSV
bestuurders. Deze LEO - VSV bestuurders 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 dé brancheorganisatie voor de fysiologische verloskunde in de regio.
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LEO organisatie

Integrale geboortezorg

De VSV-besturen Leiden en Leiderdorp zijn ieder op hun eigen wijze georganiseerd. Waar mogelijk worden
VSV-werkgroepen in Leiden en in Leiderdorp samengevoegd. Dit met het doel om waar mogelijk uniform te
werken in de hele regio. In dit kader worden protocollen regionaal opgesteld. In het VSV bestuur Leiden zit
namens LEO, Fennie Posthumus ( penningmeester) en Monica Bekker (secretaris). In het VSV bestuur
Leiderdorp zijn Lana de Lange en Rowan vd Heuvel( secretaris) de vertegenwoordigers van LEO.

De VSV werkgroepen hebben in 2019 gewerkt aan de basiszorgpaden
pre-, nataal en postnataal deze zijn deels aangenomen en deels in de
afrondende fase. Daarnaast zijn er nog specifieke zorgpaden voor de
kwetsbare zwangere afgerond.

De VSV werkgroepen kwaliteitsindicatoren en klantpreferenties hebben
voor zowel VSV Leiden als VSV Leiderdorp:

- De kwaliteitsindicatoren gemeten

- Een kwaliteitsrapportage in de vorm van een

kwaliteitsdashboard ontwikkeld.

- De klantpreferenties en de NPS zijn uitgevraagd

- De cliënt ervaringslijst is uitgezet



Onderzoek naar de mogelijkheden van een regionale partusassistentie pool voor alle eerstelijns baringen (thuis,
poliklinisch LUMC en poliklinisch Alrijne ziekenhuis) heeft niet geleid tot het opzetten van deze partuspool.

In dit traject is gebleken dat er te veel hobbels op de weg daar naar toe zijn. Met name de vele aanbieders,
keuzevrijheid van cliënten voor een kraamcentrum en de onderlinge concurrentie maakte dat dit niet gelukt is.
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VC de Poort
De Poort bestond in het voorjaar 12,5 jaar! Dat is feestelijk gevierd met
een symposium. Echo's op eigen verzoek zijn mogelijk geworden
oplokatie. Het scholingsbureau verzorgt gedurende het hele jaar training
en scholingen voor LEO verloskundigen, echoscopisten en
kraamverzorgenden uit de gehele regio en ook daarbuiten.

Lidmaatschap
Praktijk Wereldkind uit Alphen heeft besloten geen lid te worden na een
proefperiode. Praktijk Kaag en Braassem is toegetreden en van praktijk
Uniek is een verzoek ontvangen in 2019. Fennie Posthumus is benoemd
tot erelid van LEO vanwege haar jarenlange inzet als voorzitter en ook als
mede-oprichter van de coöperatie.
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Werkgroepen LEO - 2019
Werkgroep ICT
- thema avond Hix georganiseerd
- verkenning van digitale aanvraag lab SCAL
- zorgdomein verwijzingen optimaliseren
- toehoorder, volgen Babyconnect

Werkgroep protocollen
- laagliggende placenta herzien
- CBBBI vernieuwd
- voedingsadvies DMG
- oudere zwangere

Werkgroep kwaliteit
- 2 scholingen georganiseerd
- met VSV werkgroep vragenlijst n.a.v.
casemanagerschap in praktijken en ziekenhuizen.

Werkgroep hielprik
- hielprik door LEO, incl. terugkoppeling naar LEO

Werkgroep borstvoeding
- organiseren mamacafé
- samenwerking met lactatiekundigen

Werkgroep KVO
- samenwerking kraamzorg en CJG optimaliseren
- overdracht CJG
- informeren uitbreiding hielprik, cordring, lachgas

Werkgroep taakuitbreiding
- afspraken badbevalling
- implementatie lachgas
- oprichten taskforce stoppen met roken
- voorbereiden CTG

Werkgroep zorgverzekeraar
- flyer over vergoedingen
- deelname PLAZA
- overleg zorg en zekerheid
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www.verloskundigenleo.nl

info@verloskundigenleo.nl

Samenstelling & vormgeving:
Theo Heemskerk
Mariska Algoe

Samen bevalt het best


