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Betreft : Capaciteitsproblematiek in de acute verloskunde

Geachte ROAZ-voorzitters,

Op basis van diverse dringende signalen uit het veld en van de diverse partijen in de geboortezorg,
waaronder ook de Federatie van VSV’s, vragen wij vanuit het CPZ (College Perinatale Zorg) met deze
brief uw aandacht voor de steeds nijpender wordende veiligheids- en toegankelijkheidssituatie in de
geboortezorg. We hebben begrepen uit onze contacten met het LCPS, dat a.s. woensdag de ROAZvoorzitters een overleg hebben. Wij vragen u deze brief tijdens dit overleg te agenderen.
Situatie verloskunde in de ziekenhuizen wordt onhoudbaar!
Veel ziekenhuizen kampen inmiddels met structurele capaciteitsproblemen, zo ook in de
verloskunde. Poliklinisch bevallen is in een aantal regio’s niet altijd meer mogelijk. In een heel aantal
regio’s staat nu ook de tweedelijns verloskundige zorg onder druk. De situatie wordt onhoudbaar!
De vrouw die tijdens de baring toch tweedelijns zorg nodig blijkt te hebben, kan vaak niet meer in de
eigen regio terecht. Zelfs als een vrouw al in een ziekenhuis poliklinisch baart, blijkt de toegang tot de
2e lijn niet meer gegarandeerd. Verloskundigen in diverse regio’s (o.a. Randstad, Utrecht, Limburg,
Friesland, Brabant) zijn veel te veel tijd, soms uren, bezig met het vinden van een bed.
Tekort aan obstetrie- en gynaecologieverpleegkundigen
Het probleem wordt met name veroorzaakt door het tekort aan O&G-verpleegkundigen, waardoor
ziekenhuizen minder bedden ter beschikking hebben. Er is een structureel tekort aan
verpleegkundigen in de ziekenhuizen in de basis en door corona is dit alleen maar versterkt.
Bovendien hebben we nog steeds te maken met een geboortepiek en worden er 8-15% meer
kinderen geboren. Traditioneel kennen we meer geboorte in de zomermaanden.
Deze zomermaanden bleek deze piek door de corona-epidemie hoger te zijn dan in andere jaren, en
het lijkt erop dat deze piek voorlopig nog verder aanhoudt en zien we momenteel nog geen daling
van het aantal geboortes.
Urgente behoefte aan inzicht en coördinatie
Er is grote behoefte aan (realtime) inzicht in de schaarse beschikbare capaciteit. Daarnaast zou
bovenregionale afstemming zeer helpend zijn, omdat het nu al voorkomt dat niet in de eigen regio
een bed kan worden gevonden en dit bed buiten de eigen regio gevonden moet worden.
Diverse regio’s maken al gebruik van een app, waarin inzichtelijk is welke ziekenhuizen in de regio
nog plek hebben. Maar als de eigen regio vol zit, is er geen inzicht in de beschikbaarheid van de
aangrenzende regio’s.
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Inzicht alleen is niet genoeg: er moeten ook bevalmogelijkheden genoeg blijven voor acute situaties
binnen de eigen regio. Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid van bedden voor planbare
zorg. In de regio Zuidwest-Nederland hebben de gezamenlijke geboortezorgprofessionals een
capaciteitsdashboard waarin wordt inzichtelijk gemaakt wat de beddencapaciteit is op de verlos- en
verblijfkamers en de neonatologie-afdelingen van de ziekenhuizen in de regio. Het dashboard is
direct gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem, waardoor realtime informatie beschikbaar is.
Het dashboard maakt onderdeel uit van het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie (lnaz.nl) dat
vanuit de LNAZ wordt gefaciliteerd en waarop o.a. ook de Covid-bedden capaciteit en de SEHcapaciteit inzichtelijk wordt gemaakt. Landelijke uitrol van een dergelijk systeem voor de
geboortezorg is noodzakelijk.
Vragen aan de ROAZ-voorzitters
Wij vragen de ROAZ-en nadrukkelijke aandacht voor de nijpende capaciteitsproblemen in de (acute)
verloskunde. Alles moet erop gericht zijn dat we in Nederland zowel de planbare als acute
geboortezorg beschikbaar houden voor eenieder die dat nodig heeft. Dit vraagt om (realtime) inzicht
in de capaciteit, bovenregionale afstemming en coördinatie.
Onze vragen zijn:
• Bent u bekend met de toenemende en nu nijpend geworden capaciteitsproblemen rond (acute)
verloskunde in de diverse regio’s?
• Hanteren de ROAZ-regio’s een instrument om de beschikbare capaciteit voor de acute
verloskunde inzichtelijk te maken, ook voor de verloskundigen in de regio?
• Ziet u mogelijkheden om met aangrenzende ROAZ-regio’s het inzicht in de beschikbare capaciteit
bovenregionaal inzichtelijk te maken?
• Ziet u het als wenselijk om het LPZ-capaciteitsdashboard geboortezorg op brede (landelijke)
schaal te implementeren?
• Welke andere oplossingen ziet u om deze problematiek aan te pakken?
Uiteraard denken wij graag mee over mogelijke oplossingsrichtingen, vanuit het perspectief van de
integrale geboortezorg.
We vernemen graag van u. Met vragen en voor overleg kunt u te allen tijde terecht bij Marlies
Buurman, marliesbuurman@collegepz.nl, of via 06-34823777.

Met vriendelijke groet,

Dineke Moerman
Directeur College Perinatale Zorg
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