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Interne memo 

Datum: 15 januari 2018/ herzien april 2019 

Betreft: Eén aanspreekpunt (coördinerend zorgverlener) 

  

DUO: S. Pauelsen en M. Kluck 

 

Zorgstandaard 

In de zorgstandaard staat de taak van de coördinerend zorgverlener omschreven als: de 

professionele zorgverlening te coördineren en zorg te dragen voor continuïteit in de zorg 

tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode tot maximaal zes weken na de 

bevalling voor de moeder en tot en met de tiende dag na de bevalling voor de pasgeborene. 

Praktisch gezien: 

- Fungeren als aanspreekpunt voor de zwangere (bij een 2e lijns zwangere is de taak 

beperkt tot de zwangerschap). 

- Het informeren van de zwangere over haar rechten, het ondersteunen van de eigen 

rol van de zwangere tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode en het haar 

wegwijs maken in het systeem van integrale geboortezorg, zodat zij zoveel mogelijk 

zelfregie kan uitoefenen. 

- Het er op een proactieve wijze toezien dat geïntegreerde geboortezorg, zoals 

beschreven in de voorliggende zorgstandaard, wordt geleverd volgens het 

opgestelde individueel geboortezorgplan. 

- Het afstemmen met andere zorgverleners van de vrouw wanneer zij een bepaalde 

(chronische) aandoening heeft opdat de zorgverlening binnen en buiten de 

geboortezorg op elkaar aangesloten wordt. 

- Het wanneer noodzakelijk met toestemming van de vrouw overdragen van alle 

relevante gegevens aan andere zorgverleners. 

- De coördinerend zorgverlener kan (zorg)vragen van de zwangere of (eventuele) 

partner beantwoorden, haar uitleg geven en meehelpen oplossingen te vinden als dat 

nodig is. 

- De coördinerend zorgverlener is er om de belangen van de moeder te behartigen en 

heeft ook inzicht in de sociale omstandigheden waarbinnen de zwangere leeft en 

waarin het kind terecht komt. 

De coördinerend zorgverlener is NIET: 

- Verantwoordelijk voor de aansturing van andere zorgverleners. 

- Primair verantwoordelijk voor de zorg c.q. behandeling van een zwangere. 

 

Proces 

1. De coördinerend zorgverlener wordt voorlopig vastgesteld tijdens de intake. 

2. De coördinerend zorgverlener wordt definitief vastgesteld tijdens MDO (voor de 

zwangere die worden besproken).  

 

Logistiek 

1. Zodra de coördinerend zorgverlener definitief is vastgesteld, wordt dit met de 

zwangere besproken en wordt gevraagd of zij toestemming geeft. 

2. De coördinerend zorgverlener en de toestemming worden vastgelegd in het digitale 

dossier van de zwangere en besproken met de zwangere (toestemming). 

3. De checklist wordt bijgehouden in het digitale dossier. 
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