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Toelichting 
 
Beschrijf waarom deze 
werkgroep nodig is 
binnen het NGR. Denk 
daarbij bijv aan het de 

kaders uit de 
zorgstandaard.  

Protocollen die van toepassing zijn op de zorg voor zwangeren en 
pasgeborenen zijn noodzakelijk om te zorgen voor een uniforme 
werkwijze en allen te werken volgens de meest recente inzichten en 
standaarden.  

Opdracht 
 
Doelstelling; geef in de 
doelstelling een 

algemene omschrijving 
van wat er bereikt moet 
worden.  
 
Resultaat; geef helder 
en eenduidig aan wat 

de producten van de 
werkgroep zijn.  
Eventuele 
tussenresultaten 

kunnen ook worden 
beschreven. Een 
projectresultaat is 

‘tastbaar’. 
    
Uitgangspunten; Geef 
hier aan wat de 
uitgangspunten van de 
werkgroep zijn.  
 

 

Doel:  
- Het schrijven van protocollen (en evt daaraan gekoppelde 
werkafspraken) op eigen initiatief, verzoek van het bestuur of n.a.v. 
een perinatale audit.  

- Het up to date houden van protocollen en het reviseren van 
bestaande protocollen als er m.b.t. een bepaald onderwerp nieuwe 
inzichten bestaan (na een verlooptijd van 2 jaar).  
- Het zorgen voor plaatsing van alle protocollen op één centrale plek 
die voor alle medewerkers van het netwerk geboortezorg 
toegankelijk is.  

 
Resultaten:  
- Het netwerk geboortezorg beschikt over up to date protocollen en 
werkafspraken. 

- Er is sprake van uniforme werkwijze. 
 
Randvoorwaarden:  

- Een concept van alle nieuwe of gereviseerde protocollen wordt 
gedeeld met alle geledingen van het netwerk zodat input geleverd 
kan worden m.b.t. onduidelijkheden/vragen. 
- Na verwerking van deze input en eventuele aanpassing van het 
protocol wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur van 
het netwerk geboortezorg. 
- De werkgroep deskundigheidsbevordering kan worden gevraagd 

de nodige scholing te organiseren om te komen tot een goede 
implementatie van nieuwe (werk)afspraken  
  
Uitgangspunten: 
- De werkgroep houdt zich uitsluitend bezig met het ontwikkelen 
van en up to date houden van protocollen.  

- De werkgroep houdt zich in beginsel niet bezig met het 

ontwikkelen van nieuwe zorgpaden t.b.v. het handboek 
geboortezorg.  
 

Planning  
Geef aan hoe de 

PDCA/PDSA cyclus voor 
de werkgroep verloopt. 
Geef daarbij concrete 
maanden of momenten 
in het kalender jaar.  
 
 

Er vinden regelmatig (minimaal 5 x per jaar) vergaderingen plaats 
om protocollen te bespreken en aan te passen en/of nieuwe 

protocollen te schrijven.  



Relatie tot ander 

projecten 

Er bestaat een nauwe relatie met de commissie kwaliteit. De 

perinatale audits zijn onderdeel van het kwaliteitsbeleid.  

Financiële 
consequenties/  
Personele inzet 

 

Er is een klein budget noodzakelijk tbv catering tijdens de audit en 
bedankje voor de voorzitter. Er is geen financiële vergoeding voor 
de leden van het lokale audit team.  

Risico-inventarisatie 
Geef de voornaamste 
risico’s die buiten de 
deelopdracht liggen en 
niet of beperkt 

beheersbaar zijn. 
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