Verbetering in de geboortezorg opgepakt
Reactie ActiZ op IGZ onderzoek over de geboortezorg
Kraamzorg draagt de kraamgezinnen over naar de JGZ en ondernemen adequaat
actie na signalering van risico’s. Maar er kan en moet ook nog veel verbeterd
worden, stelt de IGZ in een vandaag gepubliceerd rapport over de samenwerking
tussen kraamzorg en JGZ. De brancheorganisatie werkt voortvarend met
betrokken partijen aan een aantal verbeteringen.
De IGZ onderzocht of de kraamzorg en de JGZ zich houden aan een aantal normen. Zij
concludeert dat de overdracht tussen kraamzorg en JGZ plaatsvindt, maar dat
samenwerkingsafspraken hierover niet goed zijn vastgelegd. ActiZ onderschrijft dat
het vastleggen van de afspraken verbeterd kan worden, en werkt hier aan.
ActiZ vindt het jammer dat de verloskundigen niet zijn meegenomen in dit onderzoek.
Ook de verloskundigen hebben een rol in de informatieoverdracht. ActiZ meent dan
ook dat de KNOV nadrukkelijk betrokken moet zijn bij het maken van plannen voor
verbetering, omdat de verloskundigen ook in de geboortezorg een essentiële rol
hebben. In overleg met de Inspectie en andere betrokkenen zoals NCJ, KNOV, BTN,
GGD en GHOR Nederland heeft ActiZ het voortouw genomen om te komen tot een
verbeterplan.
Veldnorm
Een ander bezwaar tegen het rapport is de normstelling van de IGZ. De Inspectie
gebruikt het ‘Standpunt gegevensoverdracht’ van het NCJ en het
vroegsignaleringsinstrument van TNO. De kraamzorgorganisaties en
beroepsverenigingen van kraamverzorgenden en verloskundigen en de JGZ hebben
deze middelen ter discussie gesteld. In de praktijk zijn deze middelen niet bruikbaar,
en daarmee zijn dit dus geen veldnormen. ActiZ vindt het dan ook volledig onterecht
dat de IGZ het standpunt en het signaleringsinstrument als norm heeft gebruikt bij
haar onderzoek. In de praktijk blijkt immers dat de kraamzorg de vroegsignalering
goed op orde heeft, zowel wat betreft scholing van personeel als de intake en het
vastleggen van de vervolgacties na signalering van risico’s.
Samenwerking
IGZ onderzocht ook de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s). IGZ
constateert dat alle regio’s een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) hebben.
“Het veld heeft daarmee het fundament voor samenwerking in de geboortezorg
gelegd, maar de keten was met name aan de uiteinden nog niet gesloten: kraamzorg
en jeugdgezondheidszorg waren nog onvoldoende aangesloten op het netwerk van
geboortezorg,” beschrijft het rapport.
ActiZ is ook hier mee aan de slag. Diverse kraamzorgorganisaties hebben zich verenigd
in samenwerkingsconvenanten waarbij ze elkaar kunnen vertegenwoordigen in de
VSV’s. Uit een inventarisatie van ActiZ en het College Perinatale Zorg (CPZ) blijkt dat
inmiddels al bij ruim 80% van de VSV’s kraamzorg is aangesloten. Daarnaast hebben
ActiZ en de KNOV in 2013 een inspiratiedocument met goede voorbeelden van
samenwerkingverspreid onder hun leden.

Eigen bijdrage
De inspectie constateert een knelpunt in het aantal uren kraamzorg dat mensen
afnemen. In kwetsbare gezinnen, waar de zorg hard nodig is, wordt minder kraamzorg
afgenomen onder andere vanwege de eigen bijdrage. Daardoor kunnen
kraamverzorgenden niet optimaal eventuele risico’s voor moeder en kind signaleren.
ActiZ heeft dit knelpunt ook eerder al aan de orde gesteld en is blij met de
constatering van de IGZ dat de financiële drempel van de eigen bijdrage een goede
signalering in de weg staat.
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