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Betreft: Capaciteitsproblematiek in de acute verloskunde 
 
 
Geachte heer Reusken, 
 
 
Samen met het LNAZ/LCPS brengt het CPZ sinds eind 2021 de geboortezorgpartijen bij elkaar om te 
bespreken hoe de landelijke partijen kunnen bijdragen aan de landelijke implementatie van het LPZ 
dashboard geboortezorg. Via dit dashboard hebben de ziekenhuizen en verloskundigen realtime inzicht in de 
beschikbare beddencapaciteit in hun regio. Van de elf ROAZ-regio’s hebben twee dit dashboard inmiddels in 
gebruik en in zes regio’s loopt de implementatie hiervan. De overige regio’s hebben de implementatie van het 
dashboard nog in beraad. 
 
Het LPZ dashboard maakt de capaciteit van de ziekenhuizen in Nederland realtime inzichtelijk. De landelijke 
geboortezorgpartijen zijn onder de indruk van de mogelijkheden van dit dashboard. Het LPZ maakt 
nadrukkelijk geen gebruik van patiëntgegevens, maar van beddencapaciteitsgegevens. Met behulp van deze 
data wordt de schaarse personele capaciteit van de acute geboortezorgketen beter benut. 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. We realiseren ons dat 
dit dashboard geen structurele oplossing biedt voor de nijpende tekorten in de geboortezorg, met name 
onder de gespecialiseerde verpleegkundigen. De geboortezorgpartijen zijn echter enthousiast over de 
voordelen en steunen het initiatief voor doorontwikkeling en (landelijke) implementatie van dit dasboard.  
 
Registratie weigeringen en instroom  
Het LPZ dashboard geeft realtime inzicht in de beschikbare beddencapaciteit, maar niet of dit tot problemen 
leidt. Hiervoor is het nodig om ook te registreren hoeveel patiënten niet terecht kunnen in een ziekenhuis, de 
zogenoemde weigeringen. Gezien de ervaren capaciteitsproblematiek in veel regio’s in Nederland, waarbij 
zwangere of pas bevallen vrouwen en hun kind niet in het ziekenhuis van voorkeur terecht kunnen en/of 
verplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis, willen zowel de ziekenhuizen als de verloskundigen 
inzicht in hoe vaak dit voor komt en in welke situaties. Het verzamelen en analyseren van data over het aantal 
weigeringen levert inzicht en nieuwe kennis op die zorgverleners nodig hebben om hun korte en lange termijn 
capaciteitsbeleid aan te passen. Op dit moment worden op diverse manieren handmatige registraties 
bijgehouden van de weigeringen, maar dit gebeurt niet systematisch en eenduidig en er is sprake van dubbele 
registraties. Hierdoor zijn de data niet goed bruikbaar voor analyse en voor beleidsaanpassingen en zorgen 
voor extra registratielast. Zorgverleners hebben zowel bij hun beroeps- en brancheorganisaties, als ook bij 
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hun regionale ROAZ organisatie, kenbaar gemaakt, dat zij via een makkelijk te gebruiken tool meer inzicht 
willen in het aantal weigeringen.  
 
Zorgaanbieders hebben ook inzicht in het aantal te verwachten bevallingen nodig, zodat zij daarop in de 
benodigde personele capaciteit kunnen anticiperen. Uit een verkenning blijkt dat voor instroom van a terme 
vrouwen data uit het informatiesysteem van verloskundigen kan worden gebruikt.  
 
Voor zowel de registratie van weigeringen als het tonen van de instroom hebben partijen sterk de voorkeur 
dat dit op het LPZ dashboard geboortezorg wordt opgenomen. Het gebruik van één applicatie zorgt voor 
overzicht, bevordert het gebruik en vergemakkelijkt het opstellen van rapportages.  
 
Verzoek aan het LNAZ 
We hebben begrepen dat het registreren van de weigeringen een minder complex proces is om in te richten 
dan het  tonen van de instroom. Het CPZ verzoekt, namens de geboortezorgpartijen inclusief de Federatie van 
VSV’s en de beroepsvereniging V&VN, het LNAZ om met spoed het dashboard hier op in te richten. Deze tool 
maakt gebruik van de reeds opgenomen data op het dashboard, waardoor het voor verloskundig 
zorgverleners slechts beperkte registratiehandelingen vereist. De regio maakt onderling afspraken voor wie 
de data inzichtelijk zijn. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het de keuze van de zorgverleners in de 
regio blijft om wel of niet de registratie van de weigeringen bij te houden in de functionaliteit als die wordt 
toegevoegd aan het dashboard. Het is geen verplichting.  Daarnaast vragen we de LNAZ om aan de slag te 
gaan met het inbouwen van instroomdata. 
 
Uiteraard denken wij graag mee over 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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