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Agenda Netwerk Geboortezorg Rivierenland 17 juni 2021
Duur: 12.00-14.00

1

Opening/Vaststellen agenda

2

Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst

3

Mededelingen ZRT – Catena – Kraam

4

Presentatie Rookvrije start door Anja Ton van GGD Gelderland Zuid, n.a.v.
bestuursvergadering 18-05-2021 duur ± 30 minuten

5

Presentatie proces TIM meldingen Connect (Transmuraal Incident Melden) door Karoly
Illy, kinderarts

6

Korte terugkoppeling over BabyConnect door Gérard Koot

7

Preview nieuwe website NGR door Gea Teunissen

8

Werkgroep kwaliteit en veiligheid: presentatie casus veilig huid-op-huid contact. (door
Manon Haneveer)

9

Aankondiging oppakken casuïstiek bespreking

10 Agendapunten volgende vergadering
11 Rondvraag
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Netwerk Geboortezorg vergadering 17 juni 2021
1. Opening en voorstelrond
Gérard heet iedereen welkom. Hopelijk kunnen we in september weer live of hybride
vergaderen.
2. Vaststellen agenda.
Presentatie van Karoly Illy iets later.
Gérard Koot zal iets laten zien van de nieuwe website omdat Gea Teunissen niet
aanwezig kan zijn.
Verwijderen eerder agendapunt 11: Moment van overdracht multipara bij
epiduraalwens en staande vliezen door Marieke Collard; dit soort acute zaken kunnen
gelijk met direct betrokkenen worden opgelost. Niet afwachten tot een vergadering.
Hier wordt agenda wordt vastgesteld
Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst.
Notulen worden vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
1
loopt
2
is gebeurd, actiepunt sluiten
3
is gebeurd, actiepunt sluiten
Mededelingen
Agendapunt staat niet op de agenda, wordt toegevoegd.
ZRT:
- Gérard Koot geeft aan per half oktober 2021 vervroegd met pensioen te gaan
en ZRT te verlaten
- Bezoekregels blijven voorlopig gehandhaafd volgens Covid. Volgen de
richtlijnen van het RIVM
Kraam:
- Geen
IRIS:
- Goede audit gehad. Complimenten gekregen. Aantal counselingsgesprekken
2e lijn was punt van aandacht. Komt ook doordat fertiliteitstraject op laag pitje
stond door Covid.
Catena:
- Geen
6

Korte terugkoppeling BabyConnect door Gérard Koot.
5-6 VSV’s in de ROAZ regio hebben een aanvraag voor subsidie gedaan voor
BabyConnect. Wordt volgende week verstuurd. BabyConnect geeft de mogelijkheid
van delen gegevens tussen 1e en 2e lijn. Project van 1,5 - 2 jaar. Veel vragen op te
lossen, zowel technisch als financieel. Er wordt kritisch gekeken naar de meerwaarde
van deze oplossing.
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7

Preview nieuwe website door Gea Teunissen
Gea Teunissen is er niet, daarom laat Gérard Koot e.e.a. zien.
Men vindt het een mooie website, zowel voor cliënten als professionals. Er wordt
opgemerkt dat er niks in staat over aangesloten huisartsen en JGZ organisaties.
Deze moeten nog worden toegevoegd.
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Presentatie Project Rookvrije Start door Anja Ton van GGD Gelderland Zuid
Naar aanleiding van de presentatie wordt gevraagd hoe dit ook opgezet kan worden
voor alcohol en andere genotsmiddelen. Besloten wordt in najaar aantal dagdelen
trainingen op te zetten voor motiverende gespreksvoering. Gérard Koot zal hierover
met Anja Ton en Kristi Goedhart contact opnemen, actie Gérard Koot

5

Presenatie proces TIM meldingen Connect (Transmuraal Incident Melden) door
Karoly Illy.
Reinhilde zal nog een keer de documenten Veilig Melden en de TIM obstetrie naar
hele Netwerk sturen. Hierin staat ook een link waar ook externe partijen meldingen in
kunnen doen.
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Werkgroep kwaliteit en veiligheid: presentatie casus veilig huid op huid contact (door
Manon Haneveer.
Er was sprake van een SUPC casus (Suthen Unexpected Postnatal Collaps)
Ouders zaten beiden op telefoon, niet in de gaten dat neusje van baby niet vrij was.
Er blijkt te weinig informatie beschikbaar over veilig huid op huid contact.
Er is een veiligheidsposter ontwikkeld op A4.
Besloten wordt een veiligheidsposter te maken voor hele Netwerk. Nog wel
informeren bij Kraamzorg of zij al iets dergelijks hebben en dit naast elkaar leggen.
Manon zal dit navragen bij Christel Benne, Hanny Busch in CC meenemen. Manon
maakt opzet voor algemene veiligheidsposter huid op huid contact.
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aankondiging oppakken casuïstiek bespreking.
Verloskundigenpraktijk De Toekomst zal eerstvolgende themavergadering van 16
september 2021 casuïstiek inbrengen.

10 Agendapunten voor volgende vergadering
graag mailen naar secretariaat.gynaecologie@zrt.nl
Graag aangeven hoeveel tijd voor agendapunt gereserveerd moet worden.
11 Rondvraag
Marieke Collard:
- vraagt aandacht voor betere postpartum overdracht met betrekking tot kraam.
Afgesproken wordt dat dit buiten de vergadering opgepakt wordt tussen
Marieke Collard en Hanny Busch
- Kan de afspraak gehandhaafd blijven dat bij poliklinische partus ingestuurd
wordt naar ZRT bij 4-5 cm ontsluiting?
Afgesproken wordt dat dit per casus besproken wordt.

Reinhilde van Tiel 17 juni 2021 te Tiel
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ACTIEPUNTENLIJST
Nr.

Actie

Verantwoordelijk

Ingangsdatum

1

Terugkoppeling CTG
masterclasses
opzetten trainingen motiverende
gespreksvoering. Gérard Koot
zal hierover contacten met Anja
Ton en Kristi Goedhart
Veilig Melden en de TIM
obstetrie naar de verloskundigen

Kees Hollander

14-11-2019

Gérard Koot

17-06-2021

2

3

Sluitingsdatum
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