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NIEUWS & MEDEDELINGEN
De nieuw begonnen arts-assistenten 
worden voorgesteld op de VSV 
website.
Verder is er geen nieuws.

PROTOCOLLEN
Het protocol IUGR is in eerste 
conceptvorm uit en verspreid in de 
achterban.  Reageren kan tot uiterlijk 
18 november 2016.

FOETALE RH(D) UITSLAG
Dit loopt goed nu.  Als de uitslag 
afgedrukt is op de zwangerschapskaart
of zwangeren heeft een aparte officiële
uitslag (van Sanquin of uitdraai 
zorgmail) bij zich, dan is dit voldoende.

WEIGERINGEN PLKL PARTUS
Er blijkt de afgelopen maanden met 
enige regelmaat een poliklinische 
partus geweigerd te zijn, ofwel omdat 
de afdeling vol lag ofwel vanwege 
onderbezetting. 
In de eerste lijn wordt de inventarisatie 
van weigeringen of bijna weigeringen 
verder gecontinueerd. Ben je hier niet 
over geïnformeerd, laat het dan aan 
ons weten!

DOORBELLEN PARTUS
Het doorbellen van de partus gaat nog 
niet altijd goed. We hebben een 
richtlijn hiervoor opgesteld voor de 
tweede lijn. Een uitgebreider 
partusverslag zou soms 
ook al volstaan. We kijken  wat hier de 
mogelijkheden voor zijn. 

INVENTARISATIE 
VERBETERPUNTEN
We zijn in alle echelons druk met het 
verbeteren van de zorg en het steeds 
meer op één lijn komen in beleid. 
Iedere werkgroep, commissie of 
bespreking levert hier een bijdrage 
aan.

Tot op heden was er echter nog geen 
verzamelbank voor al deze leer- en 
verbeterpunten.
Het VGO wil graag deze verzamelbank
zijn en vraagt daarom met klem aan 
iedere overleg de punten periodiek 
naar de VGO mail te sturen. Dus 
vanuit de PAN, de 
complicatiebespreking, de PDC-
bespreking, de transmurale 
zwangerenbesprekingen etc.
We hopen bijvoorbeeld: 
-inzichtelijk te krijgen over welk 
onderwerp er het meeste behoefte is 
aan een protocol of werkafspraak,
-inzichtelijk te kunnen krijgen waar er 
het meest tegenaan gelopen wordt of 
waar vaker discussie over is,
-de zorg zoveel mogelijk eenduidig te 
krijgen door zeker ook het beleid, wat 
bij bepaalde indicaties iedere keer 
weer terug komt, tijdens de 
transmurale zwangerenbesprekingen 
te vatten in een protocol of 
werkafspraak
Graag terugkoppeling dus! 

RONDVRAAG
- Het verzoek is om een protocol 

te maken over IEA. De vraag is 
o.a. 
het wel of niet klaarleggen van 
PC’s. Deze zal als een van de 
eerstvolgende protocollen 
gestart worden.

- De vraag kwam of er een 
protocol tongriempjes kan 
komen, met lange arm 
constructie via de gynaecoloog. 
Dit is niet mogelijk omdat de 
gynaecoloog dit niet doet. Dit 
zou desgewenst via de KNO 
artsen kunnen gaan. 

- Er is soms onduidelijkheid over 
de instuurtermijn voor serotiene 
zwangeren. Vooralsnog komt 
hier geen herzien protocol voor. 
De huidige afspraken zijn nog 
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steeds van kracht: verwijzen bij 
een termijn van 42+0. De eerste
lijn kan desgewenst ook 
beoordelen of iemand inleidbaar
is. 
- Hoe vrij is de keuze voor de 
soort pijnstilling? De vrouw heeft
uiteindelijk altijd de keuze, maar
er zal in het ziekenhuis wel een 
advies gegeven worden op 
basis van stadium van de 
baring/verwachtte snelheid van 
baring gegeven. Goed om hier 
aandacht voor te hebben in de 
voorlichting voor én tijdens de 
bevalling.

- De spoedpoli is altijd bereikbaar
en verloskundigen in de eerste 
lijn kunnen voor zwangeren die 
dezelfde dag gezien moeten 
worden hier rechtstreeks naar 
toe bellen, telefoonnummer 038 
– 4248161 In principe worden 
de spoedconsulten tussen 12:30
en 18:00 uur ingepland. Acute 
spoed komt uiteraard direct naar
de spoedpoli. Graag óf de 
zwangerschapskaart aan de 
cliënt/patiënt meegeven of de 
verwijzing via ZorgDomein 
sturen, deze verwijzing is direct 
in te zien op de spoedpoli.

DATA VERLOSKUNDEMIDDAGEN

De data voor 2017 zijn:

2 februari

18 mei

7 september

30 november

Informatie over de onderwerpen 
volgt nog. Heb je nog input voor een
onderwerp of wil je ergens een 
presentatie over geven dan horen 
we dat graag!

Bij vragen of opmerkingen: mail ons op
vgo-commissie@vsvzwolle.nl

Groeten,
Charlotte, Esther, Guus,

Henriëtte en Ingrid
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