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Inleiding

'Pre- en postnatale samenwerking
tussen vroedvrouw en huisarts.
Hoe gaat dat?'

• Welke zijn de drempels om
samen te werken tussen
huisarts en vroedvrouw?
• Wat zou de meerwaarde
kunnen zijn?
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Waarom
samenwerken?

Prenataal

Voor de
vroedvrouw

Voor de
zwangere
vrouw/het
koppel

Voor de
context

Maity Van Rillaer
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Voor de huisarts

Voor de vroedvrouw

• Medische opvolging goed maar:

• Vaak eerste contact pas laat in de
zwangerschap
• Bereiken slechts helft van de vrouwen
prenataal
• Extra locatie
• Vaak hogere drempel
• Laattijdige opstart perinataal netwerk op
maat
• Kostbare tijd die verloren gaat

• Grote tijdsinvestering arts

• Aantal laag risico zwangeren en volledige
opvolging in tweede lijn
• Onvoldoende begeleiding mbt
kinderopvang, administratie,..
• Algemene vragen (zwangerschapsbeleving,
borstvoeding,..) bij andere disciplines omv
tijdsgebrek arts
De Bakermat 09/11/2019

5

Voor de
huisarts
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Voor de zwangere vrouw

Voor de context

• Veel onduidelijkheid over opvolging
zwangerschap
• Waar? Wie? Wanneer?
• Op verschillende locaties
• Heel veel info herhalen

• Onbekendheid elkaars deskundigheid
• Geen gemeenschappelijk dossier
• Onvoldoende aandacht voor
psychosociale ondersteuning en
voorbereiding op postnatale periode
• Risico op over- of onderconsumptie van
zorg
• Verkorte ligdagduur-voorbereiding korte
ligduur (aanbeveling KCE)
→ KIK-samenwerking

De Bakermat 09/11/2019

De Bakermat 09/11/2019

7

8

Aangepast
multidisciplinair
protocol van
preconceptie tot
postpartum

Good
Practice
voorbeeld

Volgens
principes

• Laagdrempelig > in het
centrum
• Kwalitatief > vroedvrouw
meest gekwalificeerde
zorgverlener
• Betaalbaar >
derdebetaler Riziv, WGC
neemt persoonlijk
aandeel op zich

=> Start 2
vroedvrouwen De
Bakermat januari
2016
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Vrindschap*-zorgpad
Eerste consult (HA)

• Bevestiging ZS en bloedname

Enkele dagen later
(vrvr)

• Anamnese, info, bespreken bloedresultaten

8-10 weken (HA)

• Algemene risico-inschatting & counseling

12 weken (gyn)

• Routinecontrole & echo

16 weken (vrvr)

• Routinecontrole, urinecultuur

*Vrindschap= Vroedvrouwen IN Duo Samen Co HuisArtsPraktijken
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Vrindschap-zorgpad (2)
18-20 weken (HA)

Vrindschap-zorpad (3)

• Routinecontrole

22 weken (gyn)

• Echografie

24 weken (HA)

• Routinecontrole met suikertest en kinkhoestvaccin

35 weken (HA)

• Routinecontrole
• GBS

37 weken (vrvr)

• Routinecontrole
• Bespreken resultaten GBS

39-40 weken (gyn)

28 weken (vrvr)

• Routinecontrole
• Voorbereiding op bevalling en kraamtijd

32 weken (gyn)

• Routinecontrole & echo

• Routinecontrole

Na thuiskomst uit de
kraamkliniek (vrvr)
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• Huisbezoeken
• Opvolging moeder en kind

7 dagen na de bevalling
(HA)

• 7e dagsonderzoek

6 weken na de bevalling
(HA)

• Gynaecologisch nazicht
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Meerwaarde huisarts
In the picture

One stop shop

Gedeeld dossier in
Pricare

Maandelijks
patiëntenbespreking:
specifiek MDO met
vroedvrouwen

Maandelijks opvolging
50 zwangeren

Maatschappelijk werk
erg betrokken:
aandacht sociale
aspect, PAREL
coaching

Tweejaarlijks
afstemming
ziekenhuis

• Vlotte doorstroming naar protocol: van
ongeveer 50% zwangeren in gedeelde
opvolging naar merendeel (85% 2017, nog
toename)
• Positieve evaluatie zorgteam: Voor iedereen
vooruitgang tegenover opvolging voordien
• Toename ondersteuning kwetsbare
zwangeren binnen WGC: Verhoogde
aandacht sociale screening (Parel)
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Meerwaarde zwangere vrouw

Meerwaarde vroedvrouw
• Standaard doorverwijzing door alle artsen
vroeg in de zwangerschap
• Nut van vroedvrouw wordt door team niet
in vraag gesteld
• Doorverwijzing is met vertrouwen
• Huisarts heeft goed zicht op wat de
vroedvrouwen doen

• Geruststelling
• Tijd
• Vlotte en herhaalde doorstroming tussen
verschillende zorgverleners
• Dezelfde vroedvrouw
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Ervaring

Ervaring
Mijn bevalling is helemaal niet gelopen
zoals ik het had gewild. Het was een fysieke
en emotionele rollercoaster voor mij. Ik had
dan ook nood aan opvolging en die heb ik
gelukkig gekregen. De vroedvrouw is de
dag na mijn thuiskomst langs geweest en
de periode erna ook. Naast de verzorging,
had ik vooral een luisterend oor nodig en
geruststelling. Bij twijfels was er steeds
overleg met de huisdokter en kreeg ik ook
altijd een antwoord. De ondersteuning van
de vroedvrouw bij mijn thuiskomst heeft
mijn herstel zowel fysiek als emotioneel
bevorderd.

Het is nu mijn vijfde kindje. Ervoor heb ik nog nooit
een vroedvrouw gehad. Het was leuk dat ik zowel in
de zwangerschap als na de bevalling dezelfde
vroedvrouw zag. Ook was ik blij dat alles op 1 plek
werd gedaan, behalve de echo’s. Er was overleg
tussen de huisarts en de vroedvrouwen dus
afgestemde zorg. Ik had graag dezelfde zorg gehad
bij de andere kinderen dan had ik mij minder verloren
gevoeld.
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Vragen?

Postnataal
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Lies Versavel
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Tijdens
zwangerschap
37 weken
Na bevalling

• = Kort in Kraamkliniek

KIKsamenwerking

• Na pilootproject 2016-2019

Ontslag

• UZ Leuven, HH Leuven, RZ Tienen
• Binnenkort ook AZ Diest

Opvolging thuis
Dag 7
Dag 10 en verder
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• Controle voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Ontslagcriteria moeder, baby en psycho-sociaal

• Vaginale bevalling, multipara: d2
• Vaginale bevalling, primipara: d3
• Sectio: d4
• Dagelijks huisbezoek vroedvrouw, indien nodig ook dag van thuiskomst - medische
opvolging moeder en baby
• Kraamhulp op maat van de noden van het gezin

• 7e dagsonderzoek van de baby door huisarts of kinderarts

• Huisbezoek/telefonisch contact Kind en Gezin (na 1 week à 10 dagen)
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Tijdens
zwangerschap
37 weken
Na bevalling
Ontslag
Opvolging thuis
Dag 7
Dag 10 en verder

• Informatie verblijfsduur en het project
• Voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

Kort verblijf op de kraamafdeling

• Controle voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Tijdens verblijf:
✓GVO volgens afspraken
✓Aandacht voor zelfzorg
✓Moeder-kind-binding
✓Saturatiemeting
✓Bilicheck
✓Samenwerking PAREL/Perinti

• Ontslagcriteria moeder, baby en psycho-sociaal

• Vaginale bevalling, multipara: d2
• Vaginale bevalling, primipara: d3
• Sectio: d4
• Dagelijks huisbezoek vroedvrouw, indien nodig ook dag van thuiskomst - medische
opvolging moeder en baby
• Kraamhulp op maat van de noden van het gezin

• 7e dagsonderzoek van de baby door huisarts of kinderarts

• Huisbezoek/telefonisch contact Kind en Gezin (na 1 week à 10 dagen)
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20-25 weken

Kort verblijf
op de
kraamafdeling

37 weken

• Bij ontslag:
✓ ontslagcriteria moeder
✓ ontslagcriteria baby
✓ uitvoerig ontslaggesprek
✓ ontslagbrief
✓ meegeven Guthrie-kaart
✓ uitleg vervolg afspraken
✓ opvolging en afspraak bij
eerstelijnsvroedvrouw verzekerd en
eventueel contact opname voor kortere
opvolging

Na bevalling
Ontslag
Opvolging thuis
Dag 7
Dag 10 en verder
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• Informatie verblijfsduur
• Voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Informatie verblijfsduur en het project
• Voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Controle voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Ontslagcriteria moeder, baby en psycho-sociaal

• Vaginale bevalling, multipara: d2
• Vaginale bevalling, primipara: d3
• Sectio: d4
• Dagelijks huisbezoek vroedvrouw, indien nodig ook dag van thuiskomst - medische
opvolging moeder en baby
• Kraamhulp op maat van de noden van het gezin

• 7e dagsonderzoek van de baby door huisarts of kinderarts

• Huisbezoek/telefonisch contact Kind en Gezin (na 1 week à 10 dagen)
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Kraamzorg

Vroedvrouwenpraktijken eerstelijn
• Good practice guidelines VBOV – VVK – K&G
• Zorgpad en richtlijnen KIK

• Specifieke opleiding en bijscholing

• Permanentie 7/7 – 24/24

• Garantie start kraamzorg dag na ontslag

• Groepspraktijken van vroedvrouwen die een
gezamenlijk elektronisch dossier beheren

• Urenaanbod op maat, minimum 6 tot 12u over de
eerste 3 dagen

• Criteria voor aantal dossiers, vorming en peer review

• Aanvraag vóór zesde zwangerschapsmaand

• Eerste huisbezoek ten laatste dag na ontslag, zo nodig
dag van ontslag

• Telefonische permanentie
• Samenwerking eerstelijnsvroedvrouwen en
ziekenhuizen

• 18 praktijken, 81 vroedvrouwen

• 4 kraamzorgdiensten
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20-25 weken
37 weken
Na bevalling
Ontslag
Opvolging thuis
Dag 7
Dag 10 en verder

• Controle voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Ontslagcriteria moeder, baby en psycho-sociaal

• Online leermodule
• Theoretische module

• Vaginale bevalling, multipara: d2
• Vaginale bevalling, primipara: d3
• Sectio: d4

• Praktijkmodule

• Dagelijks huisbezoek vroedvrouw, indien nodig ook dag van thuiskomst - medische
opvolging moeder en baby
• Kraamhulp op maat van de noden van het gezin

• 7e dagsonderzoek van de baby door huisarts of kinderarts

• Huisbezoek/telefonisch contact Kind en Gezin (na 1 week à 10 dagen)
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20-25 weken
37 weken
Na bevalling
Ontslag
Opvolging thuis
Dag 7
Dag 10 en verder
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Vorming huisartsen
– 7de dagsonderzoek
baby-ACHG

• Informatie verblijfsduur en het project
• Voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Informatie verblijfsduur en het project
• Voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

20-25 weken
37 weken

• Controle voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

Na bevalling

• Ontslagcriteria moeder, baby en psycho-sociaal

• Vaginale bevalling, multipara: d2
• Vaginale bevalling, primipara: d3
• Sectio: d4

Ontslag

• Dagelijks huisbezoek vroedvrouw, indien nodig ook dag van thuiskomst - medische
opvolging moeder en baby
• Kraamhulp op maat van de noden van het gezin

Opvolging thuis
Dag 7

• 7e dagsonderzoek van de baby door huisarts of kinderarts

Dag 10 en verder

• Huisbezoek/telefonische contact Kind en Gezin (na 1 week à 10 dagen)

• Informatie verblijfsduur en het project
• Voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Controle voorbereiding postnatale zorg (vroedvrouw, kraamhulp, huisarts)

• Ontslagcriteria moeder, baby en psycho-sociaal

• Vaginale bevalling, multipara: d2
• Vaginale bevalling, primipara: d3
• Sectio: d4
• Dagelijks huisbezoek vroedvrouw, indien nodig ook dag van thuiskomst - medische
opvolging moeder en baby
• Kraamhulp op maat van de noden van het gezin

• 7e dagsonderzoek van de baby door huisarts of kinderarts

• Huisbezoek/telefonisch contact Kind en Gezin (na 1 week à 10 dagen)
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Aantal moeders met verkort verblijf
Geen belangrijke incidenten gerapporteerd
N bev

Semester 1
(7/2016-12/2016)

Semester 2
(1/2017-6/2017)

Semester 3
(7/2017-12/2017)

Semester 4
(1/2018-6/2018)

Semester 5
(7/2018-12/2018)

UZL
N KIKmoeders

%

N bev

HHL
N KIKmoeders

%

N bev

RZT*
N KIKmoeders

%

N bev

Totaal
N KIKmoeders

%

Protocol voor begeleiding en opvolging goed
uitgewerkt

1095

374

34% 631

252

40%

1726

626

36%

1087

498

46% 683

363

53%

1770

861

49%

1155

606

52% 663

390

59% 176

117

66% 1994

1113

56%

1153

597

52% 603

340

56% 295

232

79% 2051

1169

57%

1130

645

57% 688

462

67% 277

174

63% 2095

1281

61%

1068

600

56% 649

358

55% 218

124

57% 1935

1082

56%

Rapportage
pilootproject
(2016-2019)

Ouders tevreden
Zorgverstrekkers ziekenhuis worstelen met
taken/werkpakket
Informatie-overdracht moet beter
Huisarts verliest terrein zowel prenataal als
postnataal en postpartaal
Weinig info over kwetsbare groepen

Semester 6
(1/2019-6/2019)
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Zorgtraject en regionale
samenwerking worden verder
gezet

Drie jaar later …
Prenatale
voorbereiding op
verkort verblijf

Extra aandacht voor
kwetsbare gezinnen

Een goed uitgebouwd
postnataal zorgpad

Een vlotte
samenwerking tussen
de vele partners

Een
samenwerkingscharter

Een goed
georganiseerde
eerstelijn

Zevendedagsonderzoek
voor de pasgeborene is
ingeburgerd

10d contact Kind en
Gezin
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Verderzetting
KIKsamenwerking

Samenwerkingsovereenkomsten
met vroedvrouwen en
kraamzorgdiensten
Uitbreiden naar geïntegreerde
prenatale samenwerking?
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Vragen?
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