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Communicatie 
1) Indien na een consult van de vrijgevestigde verloskundige, opname van de 

patiënte noodzakelijk is, zal de gynaecoloog, de arts-assistent of de klinisch 
verloskundige de vrijgevestigde verloskundige telefonisch op de hoogte 
brengen indien het tijdstip van opname tussen 8.00- 22.00 valt. Indien de 
patiënte buiten de genoemde uren verwezen wordt zal de vrijgevestigde 
verloskundige de volgende dag telefonisch contact opnemen. 

2) Bij verwijzing wordt een volledig ingevuld consultformulier (samen met een 
kopie / uitdraai van de zwangerschapskaart) meegegeven aan de zwangere, 
of de verwijzing vindt plaats via Zorgmail. Bij voorkeur wordt verwijzer 
teruggebeld, anders wordt een uitdraai van het EPD meegegeven.  

3) Bij ontslag van de kraamvrouwen zal de vrijgevestigde verloskundige gebeld 
worden door de kraamafdeling of door de verloskamers waarbij alle relevante 
gegevens worden doorgegeven. Indien nodig kan de medewerker van het 
ziekenhuis vragen of de vrijgevestigde verloskundige terug wil bellen. Indien 
er sprake is van een ontslag tussen 18.00-23.00 uur wordt eerst overlegd met 
de vrijgevestigde verloskundige. ’s Nachts worden geen kraamvrouwen 
ontslagen, tenzij het om kraamvrouwen gaat die onder leiding van de 
vrijgevestigde verloskundige bevallen zijn en de verloskundige akkoord is 
gegaan met het ontslag. 

4) Veranderingen van tweedelijns protocollen die consequenties hebben voor de 
eerstelijns verloskundige worden na kennisgeving van de eerstelijns 
verloskundige pas ingevoerd. 

 
 
 

Procedure ter verbetering van de samenwerking tussen eerstelijns en 
tweedelijns verloskundige zorgverleners 

 
 
In de contractovereenkomst tussen de eerstelijns verloskundigen en Máxima 
Medisch Centrum, het officieel VSV reglement en het huishoudelijk reglement zijn de 
kaders aangegeven waarbinnen de samenwerking gestalte wordt gegeven. Rechten 
en plichten zijn erin beschreven. 
Daarnaast worden er richtlijnen gemaakt om de zorg inhoudelijk op elkaar af te 
stemmen. 
 
Toch zal het op de werkvloer soms tot onenigheden komen of zullen 
onduidelijkheden bestaan. Miscommunicatie kan daarvan de oorzaak zijn, maar ook 
verschil in inzicht of interpretatie. 
 



Slecht voor de samenwerking is als zaken niet worden uitgesproken of in de lucht 
blijven hangen of erger nog met iedereen besproken worden, behalve met de 
personen in kwestie. 
Sterker nog…iedereen heeft recht op feedback. Feedback met als doel van situaties 
te leren en om elkaars handelwijze te kunnen begrijpen. 
 
De aanbeveling is dan ook om bij problemen van welke aard dan ook de betreffende 
persoon rechtstreeks aan te spreken en om duidelijkheid te vragen. Dat klaart vaak 
de lucht en is wederzijds begrip gekweekt. 
 
Toch blijkt dat niet altijd mogelijk of voldoende te zijn. Vandaar dat we getracht 
hebben een en ander in een ‘richtlijn’ te vangen. Mocht het uitspreken van 
ongenoegen, onheuse bejegening, onduidelijkheid over beleid of ontevredenheid 
over het beleid niet mogelijk zijn dan kan er een tussenpersoon ingeschakeld 
worden. 
 
Klachten vanuit de eerstelijn naar de tweedelijn 
- over gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen → Guid Oei 
- over verpleegkundigen, kraamverzorgsters, secretariaat VK → Martje van Boxtel 

( leidinggevende kraamsuites) 
- over poli-assistenten → Jacqueline Liebregts 
- over student-verloskundigen en co-assistenten → Annerieke Berkers 
 
Klachten vanuit de tweedelijn naar de eerstelijn: 
- eerstelijns verloskundigen → eerstelijns verloskundige aangewezen door de kring 

o vanuit kring de Kempen → L. Kat ( Kring Eindhoven: 06-41555300) 
o vanuit kring Eindhoven →  J. van den Elsen (Kring Geldrop: 06-

10122155) 
o vanuit kring Geldrop →   L. Donkers, kring de Kempen (0497-386446) 

 
 
 
Acute verloskunde casus worden indien noodzakelijk direct besproken met de 
betrokken hulpverleners. 
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