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Zorgstandaard 

In de zorgstandaard staat beschreven wat een regionaal interprofessioneel 

geboortezorgteam inhoud: ‘een netwerk van geboorterzorgprofessionals’ (letterlijk). Verdere 

uitleg: 

- Een interprofessioneel geboortezorgteam bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 

bij de geboortezorg in een regio betrokken zorgverleners. 

- Het interprofessioneel geboortezorgteam is op regionaal niveau gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het (uitvoerend) beleid met betrekking tot de zorg rond 

preconceptie, zwangerschap, geboorte en postnatale periode (incl. 

interconceptiezorg). Daarbij worden regionale adviesraden van zwangeren/(jonge) 

ouders betrokken. 

- Het VSV waarbinnen het regionaal interprofessioneel geboortezorgteam opereert 

neemt in haar beleid op hoe ze voor alle zwangeren een adequate risico-inschatting, 

met voldoende aandacht voor medische, psychosociale, zorg- en leefstijl 

gerelateerde risico’s laat plaatsvinden. Primaire input voor dit beleid wordt gehaald uit 

de VIL.  

- Voor het afstemmen van zorgpaden op basis van de risico-inschatting organiseert het 

interprofessioneel geboortezorgteam als onderdeel van het VSV multidisciplinaire 

overleggen (MDO).  

Verder bestaat er een individueel interprofessioneel geboortezorgteam: 

- Een individueel interprofessioneel geboortezorgteam bestaat uit zorgverleners 

(verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, neonatologen, 

O&G verpleegkundigen en kraamverzorgenden) die bij de zorg voor een individuele 

zwangere betrokken zijn. De samenstelling van het team vindt plaats conform 

regionale afspraken en zorgpaden. 

- De coördinerend zorgverlener kan op individueel niveau consult en ondersteuning 

vragen aan de zorgverleners uit het individueel interprofessioneel geboortezorgteam . 

 

Situatie 2017 

De projectgroep implementatie zorgstandaard fungeert als een regionaal interprofessioneel 

geboortezorgteam. De projectgroep bestaat uit een multidisciplinaire samenstelling van 

gynaecologen, verloskundigen, klinische verloskundigen en kraamzorg. Zo nodig kunnen 

andere disciplines, als kinderartsen en verpleegkundigen, aansluiten. De projectgroep heeft 

deze rol op zich genomen gedurende de periode januari 2018 tot januari 2020. . De 

samenstelling van een individueel interprofessioneel geboortezorgteam hangt af van het 

zorgpad van de zwangere.  

 

Huidige situatie 

De projectgroep implementatie zorgstandaard gaat door onder de naam ACM groep. 

Hierdoor blijft het regionaal interprofessioneel geboortezorgteam gewaarborgd. 


