
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding: 
Deze bijlage bestaat uit Visie en Intentieverklaring West-Friesland 
 
 
Doel bijlage 
Doel van deze bijlage is inzicht te geven in de Missie en Visie welke de start van dit project is 
geweest. 
 

VISIE OP SAMENWERKING EN 
UITGANGSPUNTEN IN DE VERLOSKUNDE 
 
 

1. Visie: Zorg voor de zwangere wordt zo veel mogelijk georganiseerd rondom 

de zwangere, zij staat centraal. Gestreefd wordt naar kwaliteit van zorg en 
tevredenheid van de zwangere vrouw op hoog niveau. 
 

2. Uitgangspunten: voor de regionale samenwerking in West Friesland 

tussen verloskundigen, echoscopisten en gynaecologen: 
 

 
1. Standaard verloskundige zorg wordt primair geleverd door de verloskundige 

(midwifery-led care). De verloskundige is daarbij het eerste verloskundig 
aanspreekpunt (EVA). Bij een gezamenlijke intake wordt bepaald of de 
verloskundige of de gynaecoloog de casemanager is van een patiënte, 
afhankelijk van de problematiek rond de zwangere vrouw. 

2. Er is sprake van “shared care”, na een gezamenlijke intake waarbij 
verloskundige en gynaecoloog samen vastleggen wie welke controles tijdens 
de zwangerschap zal uitvoeren, waar de partus plaats heeft (thuis of 
ziekenhuis) en wie de bevalling begeleidt. Tot slot worden er gezamenlijk 
afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens het kraambed. 

3. De gegevens van elke zwangere worden in 1 web-based systeem 
vastgelegd. Verloskundige en gynaecoloog kunnen beiden in dit systeem 
kijken en hun nieuwste bevindingen vastleggen. 

4. Gestreefd wordt naar verloskundige zorg dicht bij huis. 
5. Er wordt naar gestreefd een barende vrouw indien mogelijk niet te 

verplaatsen.  
6. Echoscopische expertise wordt gebundeld. 
7. De optimale setting waarin e.e.a. wordt gerealiseerd staat nog open. 
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Intentieverklaring 
 

Ondergetekenden 

 
Toekomstige participanten van het op te richten verloskundig samenwerkingsverband 

voor de verloskundige en echo-zorg te Hoorn, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de volgende personen:  

Eva van Hoorn, centrum voor verloskunde en echoscopie 

WDP Gynaecologie West Friesgasthuis Hoorn 

 

Nader te noemen ‘participanten’ 

 

In aanmerking nemende dat:  
- participanten het besluit hebben genomen, om te komen tot de oprichting van 

een samenwerkingsverband in een nog te kiezen rechtsvorm 

- de deelnemers aan dit samenwerkingsverband in de verloskundigenzorg bij dit 

stuk de eerste intenties wensen vast te leggen met betrekking tot diverse aspecten 

welke in nader stadium bij overeenkomst hun invulling zullen dienen te krijgen 

 

Spreken hierbij als hun gezamenlijke intentie uit: 
 

Bovengenoemde groep participanten spreken uit dat zij zich zullen inspannen om een 

centrum voor de verloskundige en echo-zorg op te richten, waarin samengewerkt 

wordt volgens het volgende scenario: 

 

“participanten spreken de intentie uit om tot een samenwerkingsverband te komen om 

de continuïteit van de verloskundige zorg in Hoorn te waarborgen. 

Zij zoeken de voordelen van dit samenwerkingsverband op; zij zijn voornemens een 

gezamenlijk pand te zoeken en zullen dit gemeenschappelijk beheren. Participanten 

streven ernaar een organisatie op te richten waarin zij, op basis van bijgevoegde 

visie, samenwerken ten behoeve van de verloskundige zorg. 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Hoorn op 

 

S. Zuidhof – van Arkel    J. Klinkert 

Namens Eva van Hoorn    Namens WDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: visie op de toekomstige samenwerking 

 

  


