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De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

• Zorgstandaard 1.0

• Zorginstituut Nederland

• Clientversie

• Implementatieplan

• Addendum 2020

• Zorgstandaard 2.0



ZiG evaluatie, voor wie?

De cliënten 

Uitvoerende partijen

Ondersteunende partijen



Welke 
onderzoeken en  
bevindingen zijn 
o.a. 
meegenomen in 
de ZIG –
evaluatie?



Uitkomsten ZiG evaluatie

Zo hard gelopen maar 
nog zo ver te gaan….



Uitkomst ZIG evaluatie, deel 1

Systematiek van de ZIG

• nieuwe structuur in de ZIG 
• standaardisatie en maatwerk van regionale 

zorgpaden.
• coördinatie doorontwikkeling van landelijke 

integrale geboortezorgrichtlijnen 
• samenwerkingsafspraken op basis van 

competentie met heldere stem voor cliënt.



Verzameling van landelijk  
veldnormen (wat), landelijke 
richtlijnen (hoe) , regionale 

protocollen en zorgpaden (wie)
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register
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(wat)

Landelijk
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(hoe en wie)
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Clientenparticipatie is belangrijk 
en  vindt plaats in de vorm van 

een regionale moederraad. 

Veldnormen (wat)
ZIN 

register
Landelijk
(wat)

Landelijk
(hoe)

Regionaal
(hoe en wie)

ZIG 2.0ZIG 1.0

Voorbeeld nieuwe ZIG-structuur

Landelijke richtlijnen
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Zin 
register



Uitkomst ZIG evaluatie, deel 2
Inhoud van de ZIG

• Visie op IG
• werken in samenhang aan zorginhoudelijke 

gelijkgerichte doelen
• Neem gemoderniseerde samenwerkingsafspraken 

(VIL) in de ZIG op
• Herschrijf het onderwerp digitale uitwisseling en 

inzage cliëntengegevens in de ZIG
• Herijk de definitie van:
– de coördinerend zorgverlener. 
– Interprofessioneel geboortezorgteam
– MDO
– Individueel geboortezorgplan

• Expliciteer Samen Beslissen



Uitkomst ZIG evaluatie, deel 2

Inhoud van de ZIG

• Herijk ‘informeren cliënten’ (WGBO). 
• Hou oog voor meer ruimte voor keuzen
• Bewaak gezamenlijke eenduidige voorlichting en 

keuzehulpen. 
• Maak helder wie welke verantwoordelijkheid heeft 

om te verwijzen voor preconceptiezorg
• Verbinding medisch -sociaal domein moet verder 

versterkt en geborgd worden



Uitkomst ZIG evaluatie deel 3: de implementatie

• De vrijblijvendheid voorbij
• Professionalisering geboortezorgnetwerken is nodig
• Randvoorwaarden als ICT-systemen, financiën en mankracht moeten op orde worden 

gemaakt: met goede wil alleen is de ZIG niet te implementeren



Uitkomst ZIG evaluatie deel 3: de implementatie

• Maak binnen het geboortezorg kwaliteitsbeleid duidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is

• Leren en verbeteren: monitoring en leren van elkaar
• Bewaak de kwaliteit en veiligheid van de acute geboortezorg
• Bevorder en bewaak de haalbaarheid van de implementatie van de ZIG



ZiG evaluatie, vervolg?

Cliënten 

Uitvoerende partijen

Ondersteunende partijen



En nu?

Werkgroep actualisatie 
ZIG is bezig met….

• Een nieuwe structuur van de ZIG en onderliggende documenten
• Inhoudelijke zaken van de ZIG 
• VSV’s ondersteunen


