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Betreft : Capaciteitsproblematiek in de acute verloskunde 
 
 
 

Geachte heer Reusken,  

Op 21 oktober 2021 ontvingen wij een reactie op onze brief waarin we aandacht vragen voor de 
nijpende capaciteitsproblematiek in de (acute) verloskunde. U geeft in uw brief aan de problematiek 
te herkennen en dat de mate waarin deze problematiek speelt per regio verschillend is. Wij hebben u 
gevraagd of u bekend is hoe de regio’s met deze problematiek omgaan, of regio’s gebruik maken van 
een systeem of tool dat de beschikbare capaciteit zowel regionaal als bovenregionaal inzichtelijk 
maakt, of u kansen ziet om het voor acute verloskunde doorontwikkelde dashboard van het Landelijk 
Platform Zorgcoördinatie (LPZ) landelijk te implementeren en of u nog andere oplossingen ziet voor 
dit probleem. U geeft aan dat het LNAZ het wenselijk vindt om te komen tot een landelijk uniform 
systeem om de beschikbare capaciteit voor de acute geboortezorg inzichtelijk te maken. Het LPZ lijkt 
het meest geschikt om hierin te voorzien. De Regionale Acute Overleggen Zorgketen (ROAZ) leveren 
hiervoor graag een bijdrage in het beschikbaar stellen van informatie over de beschikbaarheid van 
acute verloskunde. Meerdere regio’s doen al onderzoek naar de mogelijkheden tot implementatie. 

Het CPZ heeft inmiddels in afstemming met het LNAZ, het initiatief genomen om met de landelijke 
geboortezorgpartijen te onderzoeken of er draagvlak is voor het landelijk implementeren van het LPZ 
geboortezorg dashboard. In regio Zuidwest-Nederland is het LPZ-dashboard doorontwikkeld voor de 
acute geboortezorg en inmiddels succesvol bij tien ziekenhuizen in deze regio geïmplementeerd.  
De landelijke geboortezorgpartijen zijn onder de indruk van dit dashboard en zijn het erover eens dat 
dit dashboard een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van zowel regionaal als 
bovenregionaal real-time inzicht in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde. Dit helpt de 
huidige beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Het scheelt tijd wanneer het onnodig 
‘rondbellen’ door verloskundigen/artsen minder nodig is en de daarbij gepaard gaande ongerustheid 
van de barende vrouwen wordt hiermee voor een groot deel voorkomen. Hoewel dit dashboard 
geen structurele oplossing biedt voor de nijpende tekorten in de geboortezorg, met name onder de 
gespecialiseerde verpleegkundigen, en er ook nog de nodige vragen leven bij de 
geboortezorgpartijen, zijn de geboortezorgpartijen enthousiast over de voordelen, steunen zij het 
initiatief voor (landelijke) implementatie van dit dasboard en willen hier ook aan bijdragen.  

Wij vragen via deze brief bij de ROAZ-en nadrukkelijke aandacht voor de nijpende 
capaciteitsproblemen in de (acute) verloskunde. Alles moet erop gericht zijn dat we in Nederland 
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zowel de planbare als acute verloskunde beschikbaar houden voor eenieder die dat nodig heeft.  
Dit vraagt wat ons betreft om (real-time) inzicht in de capaciteit.  
 
Het LNAZ heeft aangegeven het proces te kunnen ondersteunen bij het vaststellen van definities en 
werkafspraken tussen veldpartijen en de technische implementatie van het LPZ te kunnen faciliteren. 
Gelet hierop willen wij het LNAZ verzoeken deze ondersteuning van dit proces samen met de regio’s 
en betrokken partijen op te pakken. Het CPZ draagt hier, in afstemming met de geboortezorgpartijen, 
inclusief de V&VN, graag aan bij. 
 
Inzicht in de beschikbare bedden helpt met het optimaliseren van de inzet van beschikbare 
capaciteit. Inzicht in de aankomende bevallingen helpt ook de beschikbare capaciteit optimaal te 
benutten. Momenteel wordt door LNAZ ook verkend of het mogelijk is om met behulp van 
bijvoorbeeld à terme data prognosemodellen te maken. Hiermee kan aan de hand van het verwachte 
aantal geboortes een inschatting worden gemaakt over de benodigde capaciteit en proactief actie 
worden ondernomen om vraag en capaciteit zo goed op elkaar af te stemmen.  
 
Tot slot vindt er nog een nadere verkenning van de problematiek plaats om te bepalen of naast 
regionale opvang, bovenregionale spreiding en coördinatie van patiënten door het LCPS het juiste 
middel is om in te zetten.  
 
Uiteraard denken wij graag mee over mogelijke oplossingsrichtingen, vanuit het perspectief van de 
integrale geboortezorg, in afstemming met de landelijke geboortezorgpartijen.  
 
Voor vragen en overleg kunt u terecht bij Marlies Buurman, marliesbuurman@collegepz.nl, of via 
06-34823777.  
 
In afwachting van uw reactie, 
 
 
met vriendelijke groet 
 

 
Dineke Moerman 
Directeur College Perinatale Zorg 
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