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Het jaar 2020 is voor de LEO een bijzonder jaar geweest. De wereld wijde Covid

-19 pandemie heeftveel impact gehad voor de samenwerking binnen de

coöperatie en de zorg voor de zwangeren in de regio. De kernwaarden

verbondenheid, deskundigheid, ontwikkelingsgerichtheid, zichtbaarheid en

zakelijkheid die voor de coöperatie LEO staan hebben in 2020 hun waarde

bewezen, maar zijn ook onder druk komen te staan in 2020. In 2020 is

verloskundige praktijk Uniek lid geworden van de coöperatie en eind 2020 heeft

verloskundige praktijk Vivre haar lidmaatschap opgezegd.



Onder druk wordt alles vloeibaar

LEO bundelt de krachten van 14 verloskundigenpraktijken, dat is onze kracht en dat is 

 onder andere wat het coronateam, bestaande uit vijf verloskundigen, heeft bewezen in

2020. Dankzij de inspanningen die het coronateam voor de praktijken van LEO heeft

verricht is er vanaf de start van de pandemie in Nederland een goed overleg met alle

ketenpartners in de regio geweest. Er zijn eenduidige werkafspraken en voor cliënten

heldere informatie gemaakt. Noodscenario's zijn uitgedacht, richtlijnen en protocollen

werden opgesteld, beschermende middelen zijn collectief verzameld en verdeeld over

de praktijken en het coronateam heeft diensten gedraaid voor de hele regio tijdens de

eerste besmettingsgolf. Alles was erop gericht om als eerstelijns verloskundigen, maar

ook als hele geboortezorgketen, voldoende beschermd te zijn en altijd voldoende

capaciteit te houden voor onze cliënten en patiënten. Hierdoor kon de (acute)

geboortezorg ten allen tijden worden gefaciliteerd ondanks de grote druk die er lag op

de ziekenhuizen en ambulancediensten, maar ook op zieken binnen de eigen gelederen

van LEO tijdens de grote besmettingsgolven in het voorjaar en najaar van 2020. Het

coronateam heeft voor de eerstelijns collega's een noodtelefoonnummer actief gesteld

voor de actuele- en acute vragen en zijn bezig geweest met het regelen van vaccinaties

met voorrang. Het coronateam blijft actief zolang Covid-19 een actieve rol speelt, al zal

dit steeds meer op de achtergrond zijn. In de regio werkt het coronateam nauw samen

met de ziekenhuizen en hun adhererende verloskundigenpraktijken (VSV's), kraamzorg,

het ROAZ netwerk en landelijk met de KNOV. 

https://www.lumc.nl/org/nazw/


Samenwerken online

Het bureau van de coöperatie bestaande uit de directeur en de secretaresse zijn in een

sneltreinvaart overgeschakeld op alle digitale hulpmiddelen om vergaderingen en

werkgroepen online door te laten gaan. Voor alle leden inclusief bestuur heeft Covid

een boost gegeven aan de mogelijkheden om binnen het al bestaand Office 365

programma online overleg en vergaderingen te houden. Door gebruik te maken van

deze digitale technieken is de samenwerking doorgegaan.  et de ketenpartners, het VSV

Alrijne, het VSV Leiden, de kraamzorg, de GGD en de gemeente heeft het online

vergaderen het met elkaar afspreken ook vergemakkelijkt.

In november 2020 heeft LEO een Webinar georganiseerd over digitale

gegevensuitwisseling waar alle ketenpartners aan deelgenomen hebben. 

Samenwerking binnen LEO

De ledenraad is 6 maal bij elkaar gekomen voor een reguliere vergadering. Daarnaast zijn een 4

tal extra vergaderingen met begeleiding van de REOS en Agnes Goldenbeld geweest. Op deze

bijeenkomsten zijn de huidige onderlinge samenwerking binnen LEO besproken. Eén van de

conclusies van deze bijeenkomsten is dat er in 2021 een herijkingstraject van de visie van LEO

nodig is. Tevens heeft verloskundige praktijk Vivre besloten de coöperatie per 1 januari 2021 te

verlaten.



Implementatie Sociocratische
vergaderstructuur

In het voorjaar van 2020 hebben bestuur en gespreksleiders een trainingsdag gevolgd

onder leiding van het sociocratisch centrum. Met Agnes Goldenbeld (sociocratisch

centrum) is gedurende het jaar een begeleid traject gelopen waarbij gespreksleiders en

bestuur coaching hebben gekregen. Voor het eerst zijn in 2020 gesprekleiders door

collega’s voorgedragen voor deze functie en hebben verkiezingen op deze wijze

plaatsgevonden. Jolanda Colli en Manon van der Plas zijn 2020 de gespreksleiders.

In september 2020 is een trainingsdag voor alle leden georganiseerd. Door de

maatregelen rond Covid was deze dag uitgesteld tot het najaar. Er waren 15 leden

aanwezig op deze dag. Op deze fysieke bijeenkomst in de “tuin van de smid”  zijn o.a. de

grondslagen van de sociocratische kringmethode(SKM) aanbod gekomen, hoe

besluitvorming met consent in de ledenraad tot stand komt, het onderscheid tussen

beleid en uitvoering in de ledenraad en het functioneren van de dubbele koppeling (met

welk mandaat je namens je achterban in de ledenraad zit).

Een gevolg van de implementatie van de SKM is dat de statuten aangepast moeten

worden. Er is aanpassing nodig  van de statuten ivm de sociocratische besluitvorming en

de rechten en plichten  van de A en B leden is in samenwerking met “de coöperatie

expert “ opgepakt. Er is een zorgvuldig traject ingezet, waarin alle leden hun inbreng

hebben. In 2021 wordt dit traject afgerond met een definitief voorstel voor nieuwe

statuten een herzien huishoudelijk reglement en aansluitovereenkomsten met VC de

Poort.



Behaalde doelstelling werkgroepen

WERKGROEP BORSTVOEDING 
In 2020 is werkgroep borstvoeding nog slapend voor wat betreft de activiteiten in

praktijken nadat de borstvoedingscertificering voor verloskundigenpraktijken afgeschaft

is. De werkgroep heeft de contacten onderhouden met de zelfstandige lactatiekundigen

in de regio alsmede ook met de lactatiekundigen verbonden aan kraamzorgorganisatie

of ziekenhuis via verschillende overleggen. Het idee is geboren om de voorlichting over

borstvoeding online aan ouders aan te bieden. In 2021 zal hier vorm aan worden

gegeven en zullen er ook weer activiteiten ontplooid worden voor de

verloskundigen(praktijken) op o.a. het gebied van nascholing en acties rondom

wereldborstvoedingsweek. Doel is om de werkgroep met nieuwe leden te versterken.

WERKGROEP HIELPRIK
Het doel van de werkgroep is eisen aan kwaliteitsbewaking en controle op de uitvoering

van de hielprik. De werkgroep hielprik geeft een terugkoppeling aan de LEO praktijken

over de kwaliteitsgegevens en nieuwe ontwikkelingen. Zij is op de hoogte van landelijke

uitbreiding van ziekten met de hielprik communiceert dit in met LEO leden en heeft

overleg met GGD en RIVM.

WERKGROEP LACHGAS
Doel van de werkgroep is het implementeren en evalueren van lachgas als middel ter

pijnbestrijding tijdens de partus in het LUMC. De pilot is afgerond en lachgas is nu een

pijnstillingsmethode die door eerstelijns verloskundigen aangeboden kan worden in het

GHL, LUMC. Er heeft in 2020 een training en opfriscursus plaatsgevonden voor eerstelijns

verloskundigen/waarneemster die hier behoefte aan hadden. Er worden

evaluatieformulieren bijgehouden om analyses te kunnen doen. 

 



Behaalde doelstelling werkgroepen

Herzien van protocol bariatrische chirurgie waarbij we naar shared care willen

streven

Fluxus protocol evalueren en eventueel herzien, waarbij we willen kijken naar het

aanpassen van de werkafspraken betreffende het aantal cc bloedverlies (i.a.).

Diabetes gravidarum protocol evalueren en eventueel herzien, hierbij kijken we naar

hoe dit nu werkt en of we eventueel met elkaar kunnen nadenken over het

begeleiden van ZDM met dieet zonder andere risicofactoren in de eerste lijn.

WERKGROEP PROTOCOLLEN
Vanwege COVID hebben we in de protocollencommissie ook een bijzonder jaar gehad.

We hebben in plaats van 4 vergaderingen 2 vergaderingen gehad omdat er 2 afgezegd

werden door de drukte van de COVID pandemie. Om die reden hebben we elkaar net

voor de COVID pandemie in januari gezien en einde van het jaar in november. 

We hebben om deze reden vooral aandacht gehad voor het herzien van verouderde

protocollen zoals SBAR, spoedeisende zorg in de regio en infectieziekten. Verder is er

een werkafspraken document voor de regio ontstaan. Hierin staan kleine afspraken

waarvoor geen protocol nodig is maar wel prettig is voor de samenwerking om op papier

te hebben staan. We denken dat dit ook prettig kan werken voor nieuwe zorgverleners in

de regio, zij kunnen dit werk afsprakendocument doorkijken en gemakkelijk zijn welke

afspraken we hier hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de termijn voor een overdracht

bij S.C. i.a.

Aan het einde van het jaar zijn we begonnen met een aantal grotere projecten en dit zijn

gelijk ook de speerpunten van 2021:

Verder gaan we aan de slag met de bestaande protocollen weer verder up to date krijgen

zoals het protocol subtotaalruptuur i.a. en laagliggende placenta. 



LEO Werkgroepen

WERKGROEP KWALITEIT
Doelstelling van de werkgroep kwaliteit is binnen de coöperatie LEO jaarlijks inzicht

geven in de kwaliteit van zorg geleverd door de coöperatieleden. Onder andere door

gebruik te maken van de data in Perined Insight. De werkgroep kwaliteit werkt

desgewenst samen met de werkgroep protocollen. Ook zijn er verplichte

kwaliteitsindicatoren die landelijk afgesproken worden. De werkgroep zorgt ervoor dat

deze aanlevering geregeld is. Er is ondersteuning van een wetenschappelijk

medewerker.

WERKGROEP CVO
Met de preferente zorgverzekeraar in de regio, Zorg en Zekerheid is in 2020 frequent

overleg geweest met de inkoper 1e lijns verloskundige zorg. De onderwerpen die

besproken zijn op inhoud zijn de contracten voor 2021-2022, de situatie rond Corona

voor de verloskundige en de zwangere in de regio en de ZonMW aanvraag JZOJP. Voor

de ZonMw aanvraag heeft Z&Z mede een intentieverklaring getekend. Ook is de komst

van de 1e trimester SEO bij 13 weken in 2021 besproken. Afspraken zijn gemaakt over

saturatiemeting bij neonaten in de 1e lijn.

WERKGROEP ICT
De werkgroep ICT heeft zich georiënteerd op de verschillende mogelijkheden voor

digitale gegevensuitwisseling. In november is er voor de leden van LEO en de

ketenpartners een Webinar gehouden waar het LUMC en Els Larsen de digitale

samenwerking in HIX hebben gepresenteerd. De STBN met mijnkind-online de oplossing

voor de persoonsgebonden omgeving die zij ontwikkeldgepresenteerd hebben. Het

landelijk programma Babyconnect de route naar een subsidie aanvraag geschetst

hebben. Na aanleiding van dit Webinar is besloten in VSV verband verder te

onderzoeken of een subsidie aanvraag gewenst is. 



LEO Werkgroepen

WERKGROEP KNOV
Taak is het volgen van de KNOV , stemming peilen bij de achterban m.b.t. stempunten

op de ALV. In 2020 heeft het bestuur van de KNOV de bestuursstructuur veranderd. Elke

regio krijgt een SPM-er (senior programma manager) toegewezen de betreffende regio

kan ondersteunen. Voor de Leidse regio was deze functie nog niet ingevuld.

GEZONDE KANSRIJKE START LEIDEN
In 2020 is de lokale coalitie “Gezonde Kansrijke Start Leiden” van start gegaan. Vanuit de

lokale coalitie gaat LEO samenwerken aan het vergroten van de kansen voor kinderen

om gezond op te groeien. Als de omstandigheden tijdens deze ‘eerste duizend dagen’

goed zijn, dan heeft het kind een stevige fysieke, mentale en sociale basis voor de rest

van zijn of haar leven. In de praktijk wordt al op verschillende niveaus samengewerkt om

dergelijke problematiek te voorkomen. Door de samenwerking van de organisaties in de

geboorteketen en mét organisaties in het sociaal / medisch domein, kunnen we de zorg

en ondersteuning in de eerste 1000 dagen(nog verder) verbeteren

Met het Project Gezonde Kansrijke Start in Leiden willen we ieder kind een zo’n best

mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst

geven.



LEO Werkgroepen

WERKGROEP ITV /CASUÏSTIEK:
De werkgroepleden Daniëlle Mooibroek en Susanne Kruijf hebben in 2019 de opleiding

tot toetsgroepbegeleider met succes afgerond en vormen met deze nieuwe input ook in

2020 de werkgroep ITV/ casuïstiek. Door zwangerschapsverlof en (wederom) corona zijn

de intercollegiale toetsingsgroepen niet gestart. Wel is er met een clubje aan

casuïstiekbespreking gedaan. In de tweede helft van 2021 gaan ook de toetsgroepen

weer van start en kunnen er op deze wijze in de eigen regio MIO-punten voor het

kwaliteitsregister gehaald worden. De kern van deze bijeenkomsten is het beschouwen

en toetsen van ons eigen handelen; wat doen we en waarom doen we het op deze

manier? Door reflectie en onderling toetsen het eigen handelen verbeteren.

WERKGROEP TAAKUITBREIDING 
In januari 2020 is er een ZonMw subsidie aanvraag gedaan voor CTG in de eerste lijn bij

minder leven. In september 2020 is de aanvraag gehonoreerd. De werkgroep is onder

leiding van de directeur met het project gestart, een plan van aanpak is gemaakt en het

onderwerp is in de VSV’s ingebracht. Contact met het Child Birth Network is gelegd om

de patiënten participatie te borgen. Gestart is met het verzamelen van de data in de

verloskundige praktijken. Er is één jaar de tijd om de doelstellingen te realiseren. 

Het meten van de saturatie bij neonaten is in de Polar studie onderzocht en een

gewenste innovatie in de regio Leiden. Met de zorgverzekeraar zijn na een lang traject,

eind 2020, afsprakengemaakt om tot implementatie over te gaan. Deze zullen in 2021

uitgevoerd worden.

Taskforce rookvrije start: 

In 2020 zijn er door corona wat minder vergaderingen geweest in 2020. Vergaderingen

en activiteiten worden teruggekoppeld binnen LEO.  



VERLOSKUNDIG
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
VSV'S

Afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, barenden,

pasgeborenen en pas bevallen vrouwen en het creëren van een zorgcontinuüm.

Afspraken maken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen (onder ander

met de huisarts, maar ook met de tweede lijn), met duidelijke afspraken over wie

wanneer verantwoordelijk is voor de zorg.

Casuïstiekbespreking

ALGEMENE DOELSTELLING VSV
1.

2.

3.

De VSV’s Leiderdorp en Leiden zijn nu (nog) 2 aparte VSV’s. Voor LEO is het belangrijk dat

er afstemming is tussen beide VSV’s en dat er goede terugkoppeling is van de besturen

naar de ledenraad en naar het bestuur van LEO. Verbinding is het sleutelwoord voor

2020! In 2020 wordt verder gewerkt aan de implementatie van de zorgstandaard.

Evaluatie van bestaande zorgpaden, de kwaliteitscyclus, de samenwerking met

bestaande partijen en nieuwe partijen o.a. de GGD zijn aandachtsgebieden. 

VSV WERKGROEPEN
Leo ondersteunt werkgroepen die opdrachten vanuit de VSV’s krijgen. Lopende

werkgroepen zijn de werkgroep voorlichting, de werkgroep zorgpaden en de werkgroep

perinatal audit. Nieuw in 2020 is de werkgroep Action-methode. De Action-methode gaat

over methodiek hoe je veranderingen kan implementeren en borgen. Verbeterpunten uit

de audit worden genomen. Voor meer informatie: https://www.actiontoolkit.nl

https://www.actiontoolkit.nl/


Capaciteit in de regio

Capaciteit binnen de regio is sinds enkele jaren een aandachtsgebied waarbij LEO

samenwerkt met de beide VSV's en binnen het Netwerk Acute Zorg regio West (NAZW)

van het ROAZ. Diverse oorzaken zijn aan te wijzen die zich niet zomaar oplossen, zoals

een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen en afgestudeerde kraamverzorgenden,

gesloten verlosafdelingen in ziekenhuizen van aangrenzende regio's en in toenemende

mate ook een groeiend aantal barenden. In 2020 kreeg de capaciteitsproblematiek er

een veroorzaker bij: Covid-19. De wereldwijde pandemie legde landelijk een grote druk

op alle ziekenhuizen; IC's en reguliere verpleegafdelingen stroomden over met

patiënten, zorgmedewerkers moesten elders in het ziekenhuis worden ingezet om me te

helpen in de Covidzorg of vielen door isolatie- en quarantainemaatregelen zelf uit.

Reguliere zorg werd hierdoor meer dan eens afgeschaald. De geboortezorg is echter een

vorm van acute zorg die je niet zomaar kunt afschalen, al werden noodscenario's voor

Code Rood en Zwart wel uitgedacht. In de regio Leiden/Leiderdorp is het steeds gelukt

om niet in Code Rood of Zwart te belanden op het gebied van verloskunde, al was het

soms op het nippertje. De inspanningen van het coronateam en alle ketenzorgpartners

hebben hieraan bijgedragen.

 Voor 2021 staat Capaciteit weer hoger op de agenda binnen de VSV's. 

 


