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Zorgvraag buiten richtlijnen 
 
We worden in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken van zwangeren met een 
verloskundige zorgvraag die buiten gangbare protocollen of richtlijnen ligt. Vanuit de KNOV, NVOG en 
inspectie voor de gezondheidszorg is de vraag neergelegd bij ieder VSV om transmurale afspraken te 
maken in geval van een dergelijke zorgvraag. 
 
Het gaat er om een procedure af te spreken voor de best mogelijke zorg met respect voor de 
autonomie van de zwangere en de hulpverlener. 
Het doel van deze richtlijn is: 
- de richtlijn bevordert de veiligheid van moeder en kind 
- de richtlijn geeft transparantie in de behandelafspraken tussen zwangere en hulpverleners 
- de richtlijn ‘beschermt’ de hulpverlener; hij of zij kan met behulp van deze richtlijn casus met niet 
gangbare zorgvragen bespreken met andere hulpverleners. 
- de richtlijn bevordert de integrale verloskunde  
 
Wanneer spreken we van een zorgvraag buiten richtlijnen: 

Iedere zorgvraag die afwijkt van de in transmurale richtlijnen gemaakte afspraken 
Voorbeeld: een zwangere met een BMI van 37 wil niet poliklinisch bevallen. 
                     een zwangere die geen OGTT wil bij een macrosoom in de voorgeschiedenis 
                     een zwangere met diabetes die niet ingeleid wil worden.  
                     een zwangere met een medische indicatie die geen CTG bewaking wil 
      een zwangere met het verzoek voor een electieve sectio Caesarea 

 
Wanneer een eerstelijns zwangere haar wensen kenbaar heeft gemaakt en dit afwijkt van richtlijnen 
of een buitengewone zorgvraag betreft, zal cliënte een gesprek met een gynaecoloog worden 
aangeboden. Tevens wordt deze zorgvraag op de BAC (MMC) / nieuwe zwangerenbespreking (CZE) 
besproken. Tijdens dit overleg kan beargumenteerd en gedocumenteerd afgeweken worden van een 
richtlijn.  
Hierbij wordt in de tweedelijn een EPD aangemaakt en wordt door de hulpverlener die met de 
zorgvraag buiten de richtlijnen geconfronteerd worden een checklist bijgehouden en afgevinkt: 
In de patiëntendossiers staat duidelijk vermeld 
o welke zorgvraag de betreffende mevrouw heeft en haar overwegingen 
o dat de zwangere op de hoogte is dat haar zorgvraag niet volgens de gebruikelijke zorg is. 
o dat de zwangere op de hoogte is van de risico’s die dit met zich mee kan brengen 
o dat de zwangere wordt op de hoogte gebracht van het feit dat zij besproken wordt met de 

andere ketenpartners. 
 
Indien cliënte na het gesprek met twee hulpverleners persisteert in haar zorgvraag buiten de 
richtlijnen moet overwogen worden juridisch advies in te winnen bij de KNOV en de NVOG. 
 
Als een VSV-lid meent, dat een ander VSV-lid zich niet aan bovenstaande richtlijn houdt, kan 
eerstgenoemde persoon dit vermoeden bij het VSV-bestuur melden. Het VSV-bestuur verplicht zich 
vervolgens een onderzoek op te starten, alvorens consequenties te verbinden aan hetgeen 
geconstateerd is. Als er consequenties nodig blijken te zijn wordt de ALV van het VSV hierover 
geïnformeerd.  
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Info over de WGBO 

De wettelijke rechten en plichten als zwangere vrouw staan in de WGBO; de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst. 
Het is vastgelegd in boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk 
Wetboek. "De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en 
handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te 
voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is 
dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen 
afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst - de WGBO (Art. 7:456 Burg. Wetboek) – wordt van 
kracht op het moment dat u de hulp van een arts inroept. Waar vroeger de arts bepaalde wat er met de patiënt 
gebeurde, bent u nu volledig de baas over uw eigen behandeling. Niets gebeurt zonder uw toestemming. En als u 
ook maar de geringste twijfel over uw specialist of huisarts heeft, stelt de WGBO u in staat om te checken of u de 
beste behandeling ontvangt, daar waar u wettelijk recht op heeft.  

Rechten hulpverlener  
Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen; hij hoeft niet zonder meer te doen wat een 
patiënt of andere hulpverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol. Een hulpverlener 
mag weigeren om een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is.  

Plichten hulpverlener  
* Een hulpverlener moet goede zorg verlenen. 
* Een hulpverlener moet u medisch noodzakelijke zorg geven. 
* Elke hulpverlener moet een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij elke 
patiënt heeft gegeven. De gegevens moeten tenminste acht jaar worden bewaard.  

Rechten patiënt  
* De patiënt heeft recht op goede informatie van de hulpverlener over zijn ziekte of aandoening en de mogelijke 
behandelingen. De informatie moet begrijpelijk zijn, en de hulpverlener moet de patiënt ook informeren over 
mogelijke alternatieven, risico's en bijwerkingen.  
* De patiënt moet instemmen met elke medische behandeling. Om daarover te kunnen beslissen, moet de 
hulpverlener de patiënt voldoende informatie geven. Alleen in noodsituaties kunt u behandeld worden zonder dat u 
daarvoor toestemming heeft gegeven.  
* Elke patiënt mag altijd de gegevens over zichzelf in zijn medisch dossier inzien. U kunt een kopie krijgen van 
deze gegevens, tegen een redelijke vergoeding.  
* Een patiënt mag een andere hulpverlener vragen om een tweede mening of second opinion.  
* Kunt u zelf niet (goed) beslissen, dan mag u zich als patiënt laten vertegenwoordigen. U heeft recht op privacy, 
zowel tijdens de behandeling als de gesprekken met de hulpverlener.  

Plichten patiënt  
* De patiënt moet een hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat de hulpverlener een goede diagnose 
kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.  
* De patiënt moet de adviezen van de hulpverlener opvolgen binnen redelijke grenzen.  
* De patiënt moet de hulpverlener of de organisatie waarvoor deze werkt, betalen. U doet dit deels via uw 
ziektekostenverzekering.  
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