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Veranderingen in de maatschappij…
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Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Uitgangspunt: Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het 
juiste moment.
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Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

• Ontwikkelen van uitkomstindicatoren, bij voorkeur 
aansluitend bij internationale initiatieven. 

• Meer aandacht voor preventie (en gezondheidsbevordering) 

•Terugdringen van gezondheidsverschillen 

•NIPT: de subsidie voor de NIPT blijft beschikbaar en wordt 
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•NIPT: de subsidie voor de NIPT blijft beschikbaar en wordt 
niet in het basispakket opgenomen 



Visie VWS 

Nederland gezond en wel 

Niet alleen gezondheidszorg maar ook preventie, welzijn en gelijke 
kansen

Gemeenschappelijk doel geboortezorg: het verder terugdringen 
van de perinatale sterfte en een gezonde start voor moeder en kind 
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van de perinatale sterfte en een gezonde start voor moeder en kind 
in Nederland

• Met het College Perinatale Zorg als aanjager wordt sinds 2010 
met extra inzet gewerkt aan het versterken en verbeteren van de 
keten van geboortezorg. 

• Perined heeft een belangrijke rol als het gaat om registratie- en 
Auditactiviteiten in de geboortezorg

• Onderzoeksprogramma ZonMW



Plannen geboortezorg

Zwangere staat centraal 

• Vanuit de agenda geboortezorg wordt ingezet op het 
ontwikkelen van uitkomstindicatoren. � samen beslissen 

• Digitaal uitwisselen gegevens en ontsluiten van gegevens naar 
de zwangere 
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Integrale geboortezorg en domeinoverstijgend 

• Verloskundig samenwerkingsverbanden/IGO

• Consortia ZonMw

• Zorgstandaard 

• Landelijk programma eerste 1000 dagen  

Preventie 



Zwangere centraal 

Doel is het digitaal uitwisselen van gegevens en het ontsluiten 
van de gegevens aan de zwangere

•Moet aansluiten bij standaard MedMij. Streven is per 2020 
iedereen een eigen gezondheidsomgeving 

•Rapport NICTIZ: Inventarisatie Verloskundig •Rapport NICTIZ: Inventarisatie Verloskundig 
SamenwerkingsVerbanden

• In dit rapport wordt een vervolg voorgesteld: framework en 
roadmap

Uitkomstindicatoren 

• Waarom?

• Streven is dat in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomsten 
beschikbaar zijn voor samen beslissen
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Integrale zorg

Integrale bekostiging 

• Er zijn 6 pioniers die gebruik maken van de beleidsregel 
integrale geboortezorg 

• RIVM voert monitor integrale bekostiging uit en wordt rond de 
zomer 2018 gepubliceerd

• We zetten in op het delen van goede voorbeelden en ophalen • We zetten in op het delen van goede voorbeelden en ophalen 
van knelpunten 

Landelijk programma eerste 1000 dagen  

• Een kansrijke start voor iedereen 

• Verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, 
de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg

• Verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een 
gezonde zwangerschap
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Preventie: Nationaal preventieakkoord

• Voor de zomer akkoord sluiten met diverse partijen 

• Doel akkoord: terugdringen van gezondheidsverschillen en 
voorkomen is beter dan genezen

• Input ophalen: 5 Rondetafel bijeenkomsten 
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• Input ophalen: 5 Rondetafel bijeenkomsten 

• De focus op de aanpak van roken, problematisch alcohol gebruik 
en overgewicht maar ook aandacht voor

andere onderwerpen

• Aansluiten bij bestaande programma’s: Healthy Pregnancy 4 all en 
Taskforce Rookvrije Start 



Preventie en de Taskforce Rookvrije Start

• Ruim een op de vijf laag opgeleide zwangere vrouwen rookt tijdens 

de zwangerschap

• Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat de moeder rookt 

tijdens de zwangerschap

11

tijdens de zwangerschap

• 100.000 baby’s en peuters lopen kans op grote gezondheidsschade 

doordat ze meeroken met hun ouders

• 50% terugval na de bevalling
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De Taskforce Rookvrije Start

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. 

Alle zorgprofessionals - van verloskundige tot jeugdarts -
slaan daarvoor de handen ineen.

Mensen nemen een stopadvies van zorgprofessionals serieus. Mensen nemen een stopadvies van zorgprofessionals serieus. 

Het is de taak van zorgprofessionals om met (aanstaande) 
ouders in gesprek te gaan over het roken.

Door: bevorderen multidisciplinaire zorg, publiciteit, kennisdeling
en standpunt per beroepsvereniging

https://www.youtube.com/watch?v=mvEGu71wAYE
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Meer preventie

• Publiekscampagne gericht op sociale steun vanuit omgeving: 
help een zwangere door haar niet te verleiden te gaan roken

• PROMISE project gericht op aanpassen V-mis voor lage ses

• Preventieakkoord met maatschappelijke organisaties, 
zorgaanbieders, zorgverzekeraars etc

• Call Zonmw• Call Zonmw

• Rookvrije Generatie
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De Taskforce faciliteert VSV’s / zorgprofessionals met

•Richtlijn stoppen met roken en zwangeren met 
stroomschema

•Gratis e-learning met accreditatie voor alle 
zorgprofessionals (gratis voor ambassadeur en tien 
van zijn/haar collega’s) 

Netwerk met meer dan 300 ambassadeurs•Netwerk met meer dan 300 ambassadeurs

•Gratis toegang tot digitaal platform voor 
kennisuitwisseling

•Voorlichtingsmaterialen, factsheets en nieuwsbrief

•Standpunt per beroepsvereniging

•Wachtkamerfilm

•Handreiking smr beleid in VSV’s
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Waar kunnen we samenwerken?

In alle VSV’s een zorgpad Stoppen Met Roken

Als onderdeel van het Preventie Akkoord?

- Kijk op https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/

- Word ambassadeur

- Volg de gratis e-learning

Als ambassadeur stimuleert u (keten)samenwerking op dit 
onderwerp en informeert u collega’s over nieuwe ontwikkelingen.

U ontvangt een toolkit, folders, gratis e-learnings voor collega’s, 
en heeft toegang tot een landelijk netwerk van ambassadeurs.
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