
	  

	   	   	   Visie	  Netwerk	  Ouder-‐	  en	  Kindzorg	  juni	  2014	  
	  
Aanleiding	  
In	  de	  geboortezorg	  zijn	  sinds	  de	  publicatie	  van	  het	  rapport	  Een	  Goed	  Begin	  grote	  veranderingen	  in	  
gang	  gezet	  die	  moeten	  leiden	  tot	  o.a.	  betere	  cliëntgerichte	  zorg,	  eenduidige	  informatie,	  preventie	  en	  
samenwerking	  in	  de	  gehele	  geboortezorgketen	  met	  als	  resultaat	  daling	  van	  de	  perinatale	  sterfte.	  
o Het	  College	  Perinatale	  Zorg	  (CPZ)	  heeft	  de	  opdracht	  van	  de	  minister	  gekregen	  om	  de	  

samenwerking	  binnen	  de	  geboortezorgketen	  te	  faciliteren;	  
o Regionale	  consortia	  ontwikkelen	  trajecten	  om	  de	  samenwerking	  op	  een	  hoger	  plan	  te	  krijgen;	  
o VSV’s	  worden	  aangezet	  tot	  professionalisering,	  zowel	  inhoudelijk,	  bestuurlijk	  als	  financieel;	  
o De	  IGZ	  monitort	  de	  samenwerking	  binnen	  VSV’s;	  

	  
Tegelijkertijd:	  
o Sturen	  de	  zorgverzekeraars	  op	  de	  inkoop	  van	  geïntegreerde	  geboortezorg.	  
o Oriënteren	  ziekenhuizen	  zich	  op	  samenwerking,	  specialisatie	  en/of	  concentratie	  van	  de	  zorg;	  
o Krijgen	  gemeenten	  er,	  met	  de	  transitie	  van	  de	  jeugdzorg	  en	  de	  WMO,	  belangrijke	  taken	  bij;	  de	  

CJG’s	  zijn	  in	  ontwikkeling	  en	  de	  gemeente	  neemt	  een	  actieve	  rol	  bij	  de	  preventie	  en	  opsporing	  
van	  risicovolle	  opvoedingssituaties;	  

	  
Dit	  alles	  vraagt	  een	  fundamenteel	  andere	  manier	  van	  (samen)werken	  binnen	  de	  geboortezorgketen	  
en	  met	  het	  sociale	  domein.	  Het	  aantal	  ondersteuningsvragen	  aan	  ROS	  adviseurs	  is	  sterk	  toegenomen	  
en	  de	  aard	  van	  de	  vragen	  is	  verschoven	  van	  de	  eerstelijnszorg	  naar	  begeleiding	  en	  advisering	  	  van	  de	  
hele	  geboortezorgketen.	  Deze	  omvat	  zowel	  de	  0e,	  1e,	  2e	  en	  3e	  lijnszorg,	  als	  het	  sociale	  domein.	  
De	  regionaal	  georganiseerde	  ROS’en	  staan	  dicht	  bij	  het	  werkveld	  en	  hebben	  daardoor	  goed	  zicht	  op	  
de	  lokale	  omstandigheden,	  hierdoor	  kunnen	  zij	  lokaal	  doen	  wat	  werkt.	  De	  ROS’en	  hebben	  geen	  rol	  of	  
belang	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  zorg,	  zij	  kunnen	  een	  onafhankelijke	  rol	  innemen	  in	  deze	  processen.	  
	  
Netwerk	  Ouder-‐	  en	  Kindzorg	  
Het	  Netwerk	  Ouder-‐	  en	  Kindzorg	  bestaat	  uit	  adviseurs	  in	  dienst	  van	  een	  ROS,	  met	  ouder-‐	  en	  kindzorg	  
in	  hun	  portefeuille.	  Het	  doel	  van	  het	  netwerk	  is	  het	  delen	  van	  kennis	  en	  het	  uitwisselen	  van	  best	  
practices.	  In	  deze	  missie	  en	  visie	  beschrijven	  de	  ROS	  adviseurs	  van	  het	  Netwerk	  Ouder-‐	  en	  Kindzorg	  
waar	  volgens	  hen	  de	  ondersteuning	  zich	  op	  zou	  moeten	  richten	  en	  op	  welke	  manier	  de	  adviseurs	  dit	  
willen	  doen.	  Doelgroep:	  professionals	  betrokken	  bij	  de	  ouder-‐	  en	  kind	  zorg	  van	  preconceptie	  tot	  4	  
jaar	  waarbij	  aansluiting	  en	  verbinding	  wordt	  gezocht	  bij	  ontwikkelingen	  rondom	  de	  jeugd	  tot	  19	  jaar	  
en	  gemeenten	  die	  verbinding	  zoeken	  met	  deze	  professionals.	  
	  
Missie	  	  
Verbinden,	  verbeteren	  en	  versterken	  van	  de	  gehele	  keten	  van	  professionals	  binnen	  de	  ouder-‐	  en	  
kindzorg	  (zowel	  zorg-‐	  als	  sociaal	  domein),	  in	  nauwe	  verbinding	  met	  de	  cliënt	  en	  haar	  omgeving.	  
	  
Visie	  	  
Het	  Netwerk	  Ouder-‐	  en	  Kindzorg	  werkt	  vanuit	  de	  Triple	  Aim	  gedachte	  en	  draagt	  bij	  aan	  zinnige	  en	  
zuinige	  zorg	  in	  de	  buurt:	  
o veilig	  en	  van	  goede	  kwaliteit;	  
o met	  eigen	  regie	  van	  de	  cliënt;	  
o goed	  afgestemd	  binnen	  de	  keten	  (zorg-‐	  en	  sociaal	  domein);	  
o gericht	  op	  de	  gezondheid	  van	  moeder	  en	  kind;	  



	  

	  
Dit	  wordt	  bereikt	  door	  de	  professionals	  werkzaam	  in	  de	  geboortezorg:	  
o te	  adviseren	  

-‐ over	  organisatievraagstukken	  o.a.	  op	  het	  vlak	  van	  integrale	  geboortezorg	  en	  -‐bekostiging;	  
-‐ multidisciplinaire	  samenwerkingsinitiatieven	  te	  begeleiden;	  
-‐ bestaande	  samenwerkingsverbanden	  te	  begeleiden	  bij	  professionalisering.	  

	  
o relevante	  informatie	  te	  verschaffen	  

-‐ over	  lokale,	  regionale	  en	  landelijke	  ontwikkelingen;	  
-‐ deze	  ontwikkelingen	  te	  duiden	  en	  vertalen	  naar	  de	  regio;	  
-‐ door	  een	  regionaal	  aanspreekpunt	  te	  zijn,	  zowel	  voor	  de	  zorg	  als	  voor	  de	  gemeente;	  

	  
o proactief	  te	  wijzen	  op	  kansen	  en	  mogelijkheden	  (aanjaagfunctie)	  

-‐ gericht	  op	  geïntegreerde,	  gebiedsgerichte-‐	  en	  populatiegerichte	  zorg	  en	  -‐bekostiging;	  
-‐ het	  beoordelen	  van	  kansrijke	  initiatieven;	  
-‐ partijen	  hiervoor	  bij	  elkaar	  te	  brengen.	  

	   	    

 


