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Alle communicatie over de protocollen loopt via vgo-commissie@vsvzwolle.nl

STATUS PROTOCOL

ACTIE

Stap 1

Onderwerp voor een protocol komt binnen;
-VGO beoordeelt prioriteit van het onderwerp
-VGO formuleert wensen/verwachtingen voor het protocol
e

e

Stap 2

Uit 1 en 2 lijn worden opstellers voor het protocol gezocht.

Opdrachtformulering

Afhankelijk van de inhoud is een gynaecoloog direct betrokken of superviserend.
Via het VGO worden de betrokkenen aan elkaar gelinkt en krijgen een opdrachtformulering
gestuurd, inclusief stroomdiagram en format protocollen, plus VSV-deelnemerslijst.

Stap 3
Inventarisatie inhoud

Werkgroep doet inventarisatie in eigen achterban over wensen van invulling protocol:
e

e

1 lijn; onder 1 lijns verloskundigen welke vermeld staan op VSV deelnemerslijst
e

2 lijn; via perinatologen
Stap 4

e

Werkgroep maakt een 1 conceptprotocol.

e

1 concept werkgroep
Stap 5
e

1 concept VGO

e

Het 1 concept wordt naar het VGO gestuurd; het VGO beoordeelt of er aan de
opdrachtformulering is voldaan en beoordeelt het protocol inhoudelijk.
e

Indien nodig wordt het 1 concept voor aanpassing terug naar de werkgroep gestuurd.
Stap 6
e

1 concept achterban
Stap 7
e

1 reacties naar werkgroep
Stap 8

e

Het VGO stuurt het 1 conceptprotocol door naar de gehele VSV-achterban met een daar
aan gekoppelde reactietermijn en laat dit ook plaatsen op de VSV-website.
e

Reacties op het 1 conceptprotocol komen binnen op VGO-mail en worden na de
reactietermijn naar de werkgroep doorgestuurd.
e

e

Reacties op het 1 conceptprotocol worden door de werkgroep verwerkt in een 2 concept.

e

2 concept werkgroep
Stap 9
e

2 concept achterban
Stap 10
2e reacties naar werkgroep
Stap 11
Definitief protocol
Stap 12
Presentatie VSV
Stap 13
Implementatie

e

e

Het 2 concept wordt naar het VGO gestuurd; het VGO stuurt het 2 concept door naar de
gehele VSV-achterban met een daar aan gekoppelde reactietermijn en laat dit ook plaatsen
op de VSV-website.
e

Reacties op 2 conceptprotocol komen binnen op VGO-mail en worden na de reactietermijn
naar de werkgroep doorgestuurd.
e

Reacties op 2 conceptprotocol worden door de werkgroep verwerkt in een definitief
protocol.
Tijdens de eerstvolgende VSV-deelnemersvergadering wordt het protocol gepresenteerd
en daarna op VSV-website geplaatst.
Implementatie protocol / parallel trekken met verpleegkundige protocollen,
binnen een maand na accorderen.

