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Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (NWNL) is één van de negen regionale consortia in
het kader van het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte. Het Netwerk Geboortezorg
NWNL bestrijkt een groot gebied met in totaal 16 verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en
zo’n 35.000 bevallingen per jaar.
De visie van het Netwerk luidt:
“Verbeteren van geboortezorg vraagt om het vergroten van toepasbare kennis, het borgen van een
continue kwaliteitscyclus en versterken van de keten door versteviging van de samenwerking tussen
betrokken zorgverleners. Daarnaast is het doel cliënten en haar partners duurzaam te betrekken in
deze samenwerking.” De missie van het Netwerk is: “Duurzaam terugdringen van vermijdbare
perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij cliënttevredenheid centraal staat, zonder onnodige
toename van medisch ingrijpen.”
Op basis van deze visie en missie zijn de doelstellingen voor de aankomende subsidieperiode
vastgesteld, deze zijn:
1. Verdere verbetering van multidisciplinaire samenwerking;
2. Bevorderen van het welbevinden en versterken van de positie van de (aanstaande) zwangere en
haar partner;
3. Versterken van positieve en draagkracht bevorderende factoren en verminderen van
risicofactoren voor perinatale morbiditeit en mortaliteit.
Naast deze drie inhoudelijke doelstellingen heeft het Netwerk als doel financieel zelfstandig te
kunnen voortbestaan vanaf uiterlijk eind 2020.
Voortbouwend op de successen uit de subsidieperiode 2012-2016 en vooruitkijkend naar de
uitdagingen waar onze regio de aankomende jaren voor staat, zijn een aantal speerpunten in de
aanvraag uitgewerkt.
Het eerste speerpunt is het ondersteunen van de kennisdeling omtrent implementatie van de
Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en de Indicatorenset Integrale Geboortezorg (Zorginstituut
2017). Het Netwerk gaat hierin voorzien door het instellen en faciliteren van een regionaal overleg
afstemming VSV’s (ROA-VSV). Het tweede speerpunt is samenwerking met onderzoekers binnen en
van buiten onze regio die voor onderzoek willen aanhaken bij het Netwerk Geboortezorg NWNL. Het
doel is om de samenwerking tussen onderzoekers en kennisdeling met zorgverleners te stimuleren
en met name om vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk te bevorderen. Speerpunt drie
is het ondersteunen van de VSV’s, integrale geboortezorgorganisaties, kringen en andere
verzamelingen van professionals bij het inrichten van cliëntparticipatie. Om dit te bewerkstelligen
steunt het Netwerk Geboortezorg NWNL het plan van de Geboortebeweging om de moederraden te
ondersteunen met een onafhankelijk steunpunt. Als vierde specifieke speerpunt is gekozen voor
inzetten op preventie-activiteiten. Het vijfde punt is een specifieke activiteit gericht op aansluiting
zoeken met sociale wijkteams. Met de gemeente Amsterdam en mogelijk ook met een tweede en
derde centrumgemeente zoals Hoorn, Alkmaar of Almere, zal in 2018 en 2019 onderzocht worden
hoe de aansluiting tussen de geboortezorg en de sociale wijkteams versterkt kan worden. Om deze
speerpunten vorm te geven en op basis van leerervaringen uit de voorgaande subsidieperiode wordt
een aangepast organogram voor aansturing van het Netwerk voorgesteld. Deze bestaat naast een
slagvaardig kernteam uit een adviesraad met betrokkenheid van cliënten en een regionaal VSVoverlegorgaan.

