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Jaarverslag 2020 Kliniek verloskunde VUmc 

 

Algemeen overzicht kliniek 2017 2018 2019 2020 

opnames 2267 2053 1998 1342 

IC opnames 4 4 6 6 

OHC dagen 1500 1518 1572 1696 

dagbehandelingen 313 368 332 282 

klinische partus 1525 1384 1272 1233 

1e lijnspartus 135 117 160 94 

maternale sterftes 1 1 0 0 

cerclages:         

vaginaal 14 18 15 11 

abdominaal  9 11 12 3 

 

 

MOEDER 

  Leeftijd   2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

  Jonger dan 20 14 1   3 0   8 1   8 1   12 1 

  20-30 521 34   447 30   403 30   388 31   354 29 

  31-36 686 44   702 47   634 47   576 46   577 47 

  37 en ouder 329 21   339 23   306 23   290 23   289 23 

  Totaal zwangeren 1550    1491    1351    1262    1232   
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ZWANGERSCHAP  

  Zwangerschapsduur    2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

16w0 – 24w6 126 8 98 6 110 8 79 6 95 7 

25w0 – 31w6 94 6 95 6 112 8 116 9 110 9 

32w0 – 36w6 135 8 132 9 119 9 107 8 72 6 

37w0 – 41w6 1240 77 1196 78 1049 75 1004 76 979 77 

42w0 en meer 13 1 13 1 8 1 7 1 11 1 

Totaal kinderen 1608  1534  1398  1313  1267  

 

 

BEVALLING  

 Aantal kinderen/ partus   2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

  Eenling 1491 93 1449 94 1307 93 1215 93 1199 95 

  Meerling 116 7 85 6 91 7 98 7 68 5 

  Ontbrekend 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  Totaal kinderen 1608 
 

1534 
 

1398 
 

1313 
 

1267 
 

 

  Begin baring    2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

  Spontaan begin 792 51 721 48 677 50 668 53 582 47 

  Inleiding 528 34 539 36 504 37 416 33 481 39 

  Sectio 201 13 221 15 163 12 171 14 169 14 

  Ontbrekend 29 2 12 1 7 1 7 1 0 0 

  Totaal zwangeren 1550 
 

1491 
 

1351 
 

1262 
 

1233 
 

 

  Einde baring    2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

  Spontaan einde 1018 63 999 65 766 55 751 57 768 60 

  Kunstverlossing 113 7 121 8 124 9 94 7 112 9 

  Secundaire sectio 257 16 180 12 191 14 190 14 187 15 

  Primaire sectio 220 14 236 15 217 16 210 16 200 16 

  Ontbrekend 0 0 0 0 100 7 68 5 0 
 

  Totaal kinderen 1608 
 

1534 
 

1398 
 

1313 
 

1267 
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KIND 

  Geboortegewicht   2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

  <400g 42 3 49 3 64 5 39 3 50 4 

  400-2000g 167 10 173 11 190 14 171 13 173 14 

  2001-2500g 87 5 66 4 70 5 59 4 52 4 

  2501-3000g 250 16 232 15 209 15 228 17 174 14 

  3001-3500g 468 29 478 31 430 31 401 31 398 31 

  3501-4000g 394 25 373 24 318 23 315 24 307 24 

  >4000g 163 10 152 10 104 7 94 7 104 8 

  Ontbrekend 37 2 11 1 13 1 6 0 9 1 

  Totaal kinderen 1608 
 

1534 
 

1398 
 

1313 
 

1267 
 

 

  Mortaliteit    2016     %     2017     %     2018     %     2019     %   2020 % 

  Niet overleden (7 dagen) 1523 95 1416 92 1260 90 1213 92 1166 92 

  Ja: ante partum 43 3 4 0 53 4 34 3 34 3 

  Ja: durante partu 22 1 28 2 65 5 54 4 61 5 

  Ja: binnen 24 uur pp 2 0 4 0 7 1 2 0 2 0 

  Ja: 2e t/m 7e dag 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 

  Ontbrekend 16 1 82 5 10 1 10 1 0 0 

  Totaal kinderen 1608 
 

1534 
 

1398 
 

1313 
 

1267 
 

 

Aantallen NICU opnames bij zwangerschapsduur 

Aantal NICU opnames per jaar 

 Zwangerschapsduur  2017 2018 2019 2020 

24-<28 weken 40 47 45 43 

28-<33 weken 103 115 124 122 

33-<37 weken 97 99 72 57 

37-<42 weken 192 167 151 119 

 >=42   weken 4 1 1 2 

Onbekend 10 14 7 11 

totaal 366 411 375 354 
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Overzicht perinatale sterfte op basis van termijn bij geboorte ** 

termijn Totaal 

geboren 

Totaal sterfte Dood-

geboren 

1e dag 2e – 7e dag   > 1 week 

16 - < 22 weken 52 52 51 1 0 0 

22 - < 24 weken 29 29 29 0 0 0 

24 - < 28 weken 36 12 7 0 0 5 

28 - < 33 weken 97 6 1 0 1 4 

33 - < 37 weken 61 9 6 1 2 0 

37 - < 42 weken 1075 2 1 1 0 0 

≥ 42 weken 11 0 0 0 0 0 

Totaal 1361 110 95 3 3 9 

Perinatale sterfte**  >= 22 wkn = 49/1309*1000=  3,7 % (inclusief 24 zwangerschapsafbrekingen) 

Perinatale sterfte** >= 22wkn = 25/1309*1000=1,9 % (exclusief zwangerschapsafbrekingen) 

**Perinatale sterfte conform Perinatale Registratie Nederland en WHO. 

  Sterfte voor de geboorte en tot 7 dgn na de geboorte >=22 wkn,  
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Weigeringen 2020 
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Totaal   55 48 48 27 30 42 55 78 72 66 42 43 606 

                              

Tijdstip dag  (08.00-17.59) 32 22 27 18 18 30 34 50 44 41 31 29 376 

  avond (18.00-22.59) 6 7 7 0 4 3 9 14 10 5 2 5 72 

  nacht (23.00-07.59) 17 19 14 9 8 9 12 14 18 20 9 9 158 

                              

1e lijn poliklin 8 10 5 1 2 11 10 6 15 11 5 7 91 

                              

2
e 

lij
n

 

>24 SROM 1 1 2 1 1 2 3 5 3 2 1 6 28 

Gemelli 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 8 

MHV 3 1 0 1 3 3 2 5 5 6 1 2 32 

NVO  1 2 1 0 0 0 2 0 0 3 2 1 12 

NVU 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 

Overige 2e lijnsindicatie 18 6 15 8 5 4 7 24 16 6 10 9 128 

Partus prematurus (32+0)-(36+6) 3 6 1 1 4 4 6 7 5 9 4 3 53 

Pijnstilling 15 14 15 11 13 13 12 15 18 21 15 14 176 

  totaal 2e lijn 42 31 34 24 26 29 32 56 49 48 35 35 441 

                              

3
e 

lij
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Ernstige IUGR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Ernstige PE  0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

Foetaal afwijkend kind  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Gemelli 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 

Overige 3e lijnsindicatie 0 1 0 0 0 0 1 6 0 1 1 0 10 

Partus immaturus (<32+0)  5 5 9 2 2 1 10 8 4 6 1 1 54 

  Eindtotaal 5 7 9 2 2 2 13 16 8 7 2 1 74 

                              

re
d
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w
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er

in
g personeelstekort 6 5 8 1 1 4 12 17 18 10 4 4 90 

alle VK vol 33 27 27 22 24 30 20 43 43 46 30 34 379 

geen NICU 6 10 10 3 3 4 18 12 7 5 4 1 83 

anders 10 6 3 1 2 4 5 6 4 5 4 4 54 

                              

in
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 d
o

o
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Verloskundigen 36 37 33 20 25 35 39 49 55 50 32 33 444 

perifere kliniek 5 2 8   1 2 9 9 3 2 0 3 44 

Ac. Kliniek 0 7 1 2 1 2 6 11 10 8 2 0 50 

Eigen kliniek 10 1 2 3 1 2 1 4 2 3 6 7 42 

Eigen polikliniek 1 1 1 2 1 0 0 4 1 1 1 0 13 

VUMC_SEH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Anders/onbekend 3 0 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 11 
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Indicator IGJ, NTSV groep:  
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VUmc trainingen  in 2020                                                                 

TOST 

Amsterdam UMC, locatie VUmc, trainingen Verloskunde en Gynaecologie 
2020 
 
Op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie worden sinds 2012 uitgebreide multidisciplinaire 
trainingen met betrekking tot acute situaties georganiseerd, de Training Obstetrische Spoed en 
Trauma (TOST).  
 
Met een enthousiast nieuw team en veel frisse moed begonnen wij 2020 met de voorbereidingen 
van de TOST trainingen van april. Helaas gooide Corona roet in het eten en moesten de dagen die in 
april op de planning stonden afgezegd worden. Het leek er even op dat we later in het jaar wel 
konden gaan trainen, eventueel in kleinere en/of digitale groepen, maar ook dat liet de pandemie 
helaas niet toe. 
 
We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om toch iedereen te trainen, bijvoorbeeld door een 
soort escape room te ontwikkelen of in een andere digitale spelvorm acute situaties voorbij te laten 
komen. Met natuurlijk in ons achterhoofd de belangrijkste doelen: 
 

▪ ‘ken je werkplek’ 
▪ vergroten van theoretische medische kennis en deskundigheid 
▪ Verbeteren van multidisciplinaire samenwerking 
▪ Verbeteren van communicatie tijdens acute situaties 
▪ Verbeteren van persoonlijke vaardigheden in acute situaties 
▪ Zichtbaar maken van verbeterpunten op de afdeling 

 
Bovenstaande doelen hebben een duidelijk gezamenlijk doel: verbetering van zorg. 
 
In voorbereiding op de trainingsdagen werd voor het eerst samen met collega’s van locatie AMC 
samengewerkt aan de opzet van de trainingen, zodat deze aan beide kanten van de Amstel gelijk 
kunnen worden aangeboden.  
Al deze kennis zal worden meegenomen bij de trainingen die in het vervolg worden georganiseerd. 
 
Ook de TEAMS trainingen, die jaarlijks samen met kindergeneeskunde en anesthesiologie worden 
georganiseerd in het SIMlab, konden geen doorgang vinden. Er vond wel online intervisie plaats, om 
alle TEAMS trainers samen te laten komen. 
 
Het oorspronkelijke TOST team, bestaande uit gynaecologen, verpleegkundigen en klinisch 
verloskundigen, heeft dit jaar een aantal wijzigingen doorgemaakt. Arijaan Valkenburg, gynaecoloog, 
gaf het stokje door aan Jochem Kist en Carolien Dijkstra (beiden gynaecoloog).  
Arijaan, bij deze gaat een zeer grote dank uit naar al jouw inspanningen die je voor de TOST 
trainingen hebt gedaan, zonder jou zouden deze trainingen echt van minder kwaliteit zijn én lang niet 
zo leuk om te doen. Dank je wel! 
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Perinatale audit in 2020 
 
Team 
Het lokale team voor de Perinatale Audit in het VUmc wordt gevormd door collega’s uit verschillende 
disciplines. Arijaan Valkenburg, jarenlang onderdeel van het auditteam, heeft het team moeten 
verlaten vanwege haar taak als opleider obstetrie en gynaecologie AmsterdamUMC, locatie VUmc. 
Tevens heeft ook Lidewij van de Mheen, AIOS obstetrie en gynaecologie, een taak gehad binnen het 
auditteam. Zij is vertrokken vanwege het vervolg van haar opleiding elders. 
 
Sinds het vertrek van bovenstaande leden, heeft het auditteam per augustus 2020 een flinke 
uitbreiding gehad. De taken binnen het auditteam zijn herverdeeld en er wordt op regelmatige basis 
met elkaar overlegd. 
 
Momenteel bestaat het audit team uit de volgende personen: 
Ingrid Hendriks-Vetter, O&G verpleegkundige AmsterdamUMC, en chronologisch verslaglegger 
auditcasus AmsterdamUMC 
Mattanja Bueno de Mesquita, klinisch verloskundige AmsterdamUMC, locatie VUmc en 
regiocoördinator Perined 
Laura Visser, AIOS obstetrie en gynaecologie AmsterdamUMC 
Inge de Miliano, AIOS obstetrie en gynaecologie Amsterdam UMC 
Nadine Mansvelt Beck, klinisch verloskundige AmsterdamUMC  
Sandra Prins, kinderarts-neonatoloog Amsterdam UMC 
Jo-Anne Besuijen, verloskundige 1ste lijn (101 verloskundigen, VSV VUmc) 
Jennie van den Boer, verloskundige 1ste lijn (Amsterdam Zuid, VSV VUmc) 
Fatima Hammiche, gynaecoloog-perinatoloog AmsterdamUMC  
Jochem Kist, gynaecoloog AmsterdamUMC 
 
Auditbesprekingen 
In 2020 werden er in het Amsterdam UMC twee casus voorbesproken, echter door de strenge 
maatregelen vanwege COVID-19 heeft er geen audit plaatsgevonden. 
 
Thema’s 
Vanuit Perined werden voor de periode van 2020-2022 vier thema’s geïntroduceerd ter bespreking 
op de lokale perinatale audit bijeenkomsten, te weten: 
 
1. Early-onset neonatale sepsis (EONS) 
2. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie 
3. À terme sterfte 
4. Code rood sectio bij à terme zwangerchap 
 
Casus waarbij sprake is van een van bovenstaande situaties dienen in ieder geval te worden 
besproken in de perinatale audit. 
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Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de 
daadwerkelijk verleende zorg aan de individuele patiënt. Het gaat om vragen als: 

• Hebben de vrouw, partner en haar kind in dit geval inderdaad 'goede zorg' gekregen of zijn er 
momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund? 

• Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of 
protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg? 

• Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de 
zorgverlening? 

• Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? 
• Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie? 

 
Deze bespreking is vertrouwelijk en anoniem. Het accent ligt op veilige en open communicatie met 
als doel het aanscherpen van onze protocollen en richtlijnen en verder verbeteren van kwaliteit van 
zorg.   
 

Verbeterpunten 
Tijdens iedere auditbespreking worden verbeterpunten gedefinieerd, waarop tijdens volgende audits 
wordt teruggekomen. 
 
Door de tijdelijke stop op de auditbesprekingen is vanuit het landelijke bureau van Perined de 
mogelijkheid gekomen om de tijd, die doorgaans besteed wordt aan het houden en voorbereiden 
van een bespreking, te gebruiken om aan de slag te gaan met openstaande verbeterpunten. Landelijk 
konden leden van auditteams online getraind worden in de ACTion methodiek. 
 
Deze methode zorgt voor een systematische aanpak van verbeterpunten en is gebaseerd op: “eerst 
denken, dan doen”, waarbij, alvorens een verbeteractie te formuleren, eerst gekeken wordt wie bij 
het punt betrokken zijn, of en welke belemmerende en/of bevorderende factoren er zijn voor het 
uitvoeren van een eventuele verbeteractie en met welke strategie je het best een verbeteractie kunt 
inzetten. 
 
Als auditteam van het VUmc hebben we de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in het 
aanpakken van verbeterpunten met beide handen aangegrepen en hebben we allemaal deze online 
training gevolgd. 
 
Benoemde verbeterpunten naar aanleiding van vorige Audit meeting: 

1) Meten van de dopplerflow in de dienst bij zwangeren met minder leven 
Afgesproken werd dat alle AIOS opgeleid zullen worden voor het meten van de dopplerflow. 
Indien er niemand beschikbaar is in het weekend om dit te doen, zal de obstetrisch 
achterwacht in huis gebeld worden. 
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2) Schriftelijke communicatie vanuit de neonatologie naar de 1ste  lijns verloskundigen 

Verbeteractie: vanuit de neonatologie moet bij elke neonaat een brief gestuurd worden aan 
1ste  lijns verloskundigen, zodat deze informatie aanwezig is.  
Het ‘blind’ sturen na elk ontslag van een brief naar de 1e lijns verloskundigen (zoals 
gebruikelijk is richting huisartsen) vanuit de neonatologie bleek een belangrijke 
belemmerende factor. De AVG wetgeving en de leidraad van de Nederlandse Vereniging voor 
kindergeneeskunde staat dit niet toe, zonder expliciete consent van ouders in specifieke 
casus. 
Daarom is, na uitgebreid overleg met diverse betrokkenen, geconcludeerd dat het niet 
mogelijk is om deze verbeteractie in te zetten. 
Uiteraard zorgt de neonatologie bij een directe verwijzing natuurlijk wel voor een correcte 
terugkoppeling. Fatima Hammiche heeft in het VSV bij de 1e lijn de vraag neergelegd onder 
welke omstandigheden er daarnaast alsnog wens is tot terugkoppeling naar de 1e lijn vanuit 
de neonatologie. In samenspraak met de 1e lijn zou er een SOP (standard operating 
procedure) opgesteld kunnen worden. De 1e lijns verloskundigen van het VSV zullen hier zo 
nodig nog op terugkomen. 

 
 
Vooruitblik 2021 
Voor het jaar 2021 is het de uitdaging om de audit zoals wij die kennen online vorm te geven. De 
eerste online audit is inmiddels succesvol volbracht in februari 2021. 
Daarnaast zullen wij als team verder aan de slag gaan met de komende verbeterpunten.  
 

Ethiekondersteuning/Moreel Beraad jaarverslag 2020 

Sinds 2011 vinden op het IVF centrum gemiddeld 5 Moreel Beraden/dilemmabesprekingen per jaar 
plaats, oorspronkelijk geïnitieerd door de afdeling Metamedica, onder leiding van Suzanne 
Metselaar.  
 
Sinds 2017 organiseert de Commissie Moreel Beraad V&G op structurele basis Moreel 
Beraden/dilemmabesprekingen op de afdeling V&G, afwisselend op 8B/8C, het IVF centrum of de 
polikliniek, en sinds 2020 digitaal (per ZOOM). Meerdere commissieleden hebben de opleiding tot 
‘Gespreksleider Moreel Beraad’ gevolgd. 
 
Leden Commissie Moreel Beraad V&G 2020 
Margot Dolstra, MAMK 
Kimberley van den Heuvel, verpleegkundige 
Nadine Mansvelt Beck, klinisch verloskundige  
Simone Berkhout, leidinggevende medische administratie polikliniek 
Arijaan Valkenburg-van den Berg, gynaecoloog-perinatoloog 
Coes Delprat, arts voortplantingsgeneeskunde 
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Werkwijze 
Moreel Beraad is een methode die een team bij morele vragen kan ondersteunen door middel van 
het gestructureerd bespreekbaar maken van een kwestie binnen het team. De methode biedt de 
mogelijkheid om met lastige klinische situaties, zoals handelings- en of beslissings -verlegenheid, het 
niet weten wat goed is, conflicterende waarden, behandelopties of meningen om te gaan. 
Het inzetten van Moreel Beraad is een middel, geen doel op zichzelf. Het is gericht op een 
verbetering van de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van zorg door middel van het 
bevorderen van zowel morele competenties als door middel van het trekken van afdelingsrelevante 
lessen naar aanleiding van de besproken thematiek. De morele competenties omvatten onder 
andere: sensitiviteit voor morele kwesties; genuanceerd spreken, luisteren, denken; kritisch-
constructief bevragen; gelijkwaardige uitwisseling; doorbreken van routines. Het beoefenen van deze 
morele competenties in teamverband leidt tot verbetering van het samenwerkingsklimaat, zoals 
blijkt uit evaluatieonderzoek.  
 
Tijdens een bijeenkomst van anderhalf uur worden met aanwezigen casus uit de dagelijkse praktijk 
besproken waarbij bv dilemma’s worden ervaren of verschil van mening binnen het team is bemerkt. 
Aan het Moreel Beraad kan worden deelgenomen door iedereen die op de afdeling werkt 
(verpleegkundigen, verloskundigen, artsen, administratief medewerkers, co-assistenten en anderen). 
Iedere deelnemer kan (tevoren) casuïstiek aanleveren, het is niet noodzakelijk dat de casus 
inhoudelijk medisch van aard is. De bespreking wordt altijd geleid door een gespreksleider, er 
worden aantekeningen gemaakt op een flip-over en er wordt een geanonimiseerd verslag opgesteld. 
Dit verslag verschijnt op de M-schijf/PUB/Moreel Beraad V&G en is voor iedereen in te zien. Het 
verslag wordt niet rondgestuurd. 
 
Twee belangrijke veranderingen betreffend organisatie en uitvoer Moreel Beraad V&G  in 2020: 
1. Het mailadres VKCMoreelBeraad@amsterdamumc.nl is in werking. Vanuit dit mailadres worden de 
uitnodigingen verstuurd. Idee is dat dit adres ook gebruikt wordt om dilemma’s ter bespreking naar 
toe te sturen, of vragen omtrent een te houden Moreel Beraad. Hiervan wordt nog niet gebruik 
gemaakt. 
2. In 2020 werd het ten gevolge van de maatregelen rondom COVID-19 noodzakelijk  Moreel Beraad 
online te organiseren. Voordeel van online meetings bleek dat het gemakkelijker was vanuit 
verschillende locaties aan te sluiten, waardoor de diversiteit van de groep deelnemers toenam. Wel 
bleek ondersteuning van de gespreksleider nodig, daar digitaal leiden van het beraad met zicht 
houden op alle deelnemers en tegelijkertijd opschrijven wat er gezegd wordt slecht verenigbaar is. 
 
De ondersteuner kan de digitale waiting room in de gaten houden en deelnemers toelaten. 
Daarnaast kan de ondersteuner in een powerpoint op gedeeld scherm de verschillende stappen van 
de dilemmamethode notuleren, zoals normaal de gespreksleider op de flip-over zou doen. Van de 
eerst twee digitale Moreel Beraden werd direct na het Beraad een digitale evaluatie verstuurd. 
Hieruit bleek tevredenheid over deze vorm, voldoende mogelijkheid met elkaar in dialoog te gaan 
ondanks het niet elkaar met elkaar in één ruimte zijn. Een maximum aantal deelnemers van 12-15 
lijkt noodzakelijk om overzicht te houden voor de gespreksleider  
 
Dilemma’s die in Moreel Beraden in 2020 aan de orde kwamen, betroffen 

- het plaatsen van cryo-embryo’s bij onduidelijke psychiatrische toestand waarover patiënt 
niet wenst te communiceren 

- de gevoelsmatig buitenproportionele gevolgen van een positieve Covid test voor een 
klachtenvrije zwangere  

- het verlengen van opname van een gezonde kraamvrouw vanwege opname van haar kind op 
een andere afdeling  

- het al dan niet langsgaan na de dienst bij een ontevreden patiënten 

mailto:VKCMoreelBeraad@amsterdamumc.nl
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Belangrijke waarden genoemd door deelnemers tijdens Moreel BeraadAutonomie van de patiënt  
• Veiligheid voor t kind  
• Transparantie voor zorgverlener  
• Gezondheid stabiliteit moederveiligheid groep  
• Goede zorg voor moeder en kind zoals gewend te verlenen  
• Goede zorg voor iedereen  
• Menselijkheid  
• Goede zorg leveren 
• Harmonie  
• Recht op tevreden terugkijken  
• Erkenning  
• Loyaliteit naar collega’s  
• Loslaten  

 
En enkele normen 
We willen als één groep samen staan- Niet een derdelijns-bed hiervoor bezet houden - Na goede 
voorlichting een weloverwogen keuze maken - Wel complete zorg leveren- Moet alles wat kan? - 
Precedenten scheppen -We moeten onze keuzes tot beleid goed uit (kunnen) leggen 

Overige bijeenkomsten 
Er werd deelgenomen aan intervisies/ focusgroepen met andere gespreksleiders georganiseerd 
vanuit Humaniora (voorheen Metamedica). 
 
Reflectie op de Moreel Beraden 
In 2020 werden de bijeenkomsten voor Moreel Beraad wederom wisselend bezocht, met soms 3 
deelnemers en soms > 10 deelnemers. Het merendeel van de Beraden vond digitaal plaats. De 
besprekingen werden opnieuw positief gewaardeerd, ook digitaal, en deelnemers zeggen erover dat 
het hen denken verrijkt waanneer zij worden aangemoedigd een bepaalde casus of gebeurtenis 
vanuit verschillende perspectieven te bezien.  
De planning vindt plaats 1 tot 2 x per maand, waarbij er duidelijk grotere belangstelling is wanneer 
het onderwerp tevoren wordt gecommuniceerd. Moreel Beraad blijft ook voor minder extreme en 
meer-alledaagse dilemma’s een waardevolle vorm voor het verbeteren van reflectie-vermogen van 
de zorgverlener. 
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POPpoli 2020 
 
De POPpoli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) in VUmc bestaat sinds september 2013 en werd in 
2018 versterkt door twee POP/consortiumverpleegkundigen (1,2 fte). Eén van hen verricht zowel 
patiëntgebonden taken als administratieve taken met betrekking tot patiënten die de POPpoli 
bezoeken, waarbij case-management en het beschikbaar zijn als vast aanspreekpunt voor patiënten 
en zorgverleners van grote waarde is gebleken. 
 
Doel 
De VUmc POPpoli is een multidisciplinair expertisecentrum waarin psychiater, gynaecoloog en 
kinderarts gezamenlijk (al dan niet preconceptioneel) advies, informatie over bijvoorbeeld 
medicatiegebruik en zo nodig zwangerschapsbegeleiding geven aan zwangeren met psychische 
klachten en/of een psychiatrische aandoening, in het bijzonder wanneer er sprake is van complexe 
psychosociale problematiek.  
Daarnaast beoogt het POPteam de zorg te stroomlijnen in het poliklinisch traject van zwangeren met 
uitgebreide (psycho-)sociale problematiek. Door voor deze patiëntengroep sommige 
polikliniekbezoeken multidisciplinair te maken of door multidisciplinair overleg rondom de patiënt te 
organiseren, kan optimale zorg op maat geboden worden met de juiste nazorg postpartum en 
borging van de veiligheid van moeder en kind. 
 
Voor POPpatiënten kan postpartum een klinisch kraambed worden geadviseerd, bedoeld om 
moeders te coachen bij de omgang met hun pasgeborene en om eventuele effecten van 
psychofarmacagebruik op de pasgeborene te beoordelen.  
 
In de praktijk 
Het POPspreekuur vindt wekelijks plaats op donderdagmiddag, waarbij tijdens een consult de patiënt 
advies en informatie krijgt van zowel psychiater, kinderarts en gynaecoloog.  
Het spreekuur wordt voorafgegaan door een multidisciplinair overleg waaraan naast eerder 
genoemden ook de maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris kindermishandeling vanuit de 
werkgroep ‘Kind in de Knel’ deelnemen. 
Regelmatig wordt voorafgaand aan het reguliere multidisciplinair overleg een extra overleg 
georganiseerd rondom een individuele, complexe casus waarin een gezamenlijk plan van aanpak en 
de regievoering wordt afgestemd. Hiervoor worden de externe betrokkenen/behandelaars rondom 
de patiënt uitgenodigd, te denken aan GGZ behandelaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, 
casemanager, huisarts, 1ste lijnsverloskundige, kraamzorg, consultatiebureau of vertrouwensarts 
en/of onderzoeker van Veilig Thuis. 
 
Twee maal per week, op maandag- en donderdagochtend, vindt de POPkraamvisite plaats waarbij 
het POPteam de POPpatiënten op de afdeling bezoekt tijdens het klinisch kraambed. 
Ongeveer zes weken postpartum vindt er nog een POPnacontrole plaats. 
 
Nieuw in 2020 
Eenmaal per zes weken is het POP-VPG overleg ingepland. Tijdens deze bespreking, met collega’s van 
de afdeling voortplantingsgeneeskunde en IVF artsen, worden patiënten met (psycho)sociale en/of 
psychiatrische problematiek vanuit de afdeling voortplantingsgeneeskunde (VPG) multidisciplinair 
besproken. Het POP team heeft een adviserende rol bij specifieke vragen omtrent behandeling en 
begeleiding  of afweging wel of (nog) niet te starten met behandeling. Wanneer het bijdragend is om 
met externe betrokkenen te overleggen dan wordt vanuit het POP-VPG overlegt een individueel 
MDO georganiseerd. 
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Leden POPteam 2020 
Drs. A.M. Eeckhout, psychiater 
Mw. dr. A.W. Valkenburg-vd Berg, gynaecoloog-perinatoloog 
Mw. drs. S.D. Sie, kinderarts-neonatoloog 
Mw. drs. A.R.C. Laarman, kinderarts-neonatoloog 
Mw. C.S. Kee, maatschappelijk werker 
Mw. L. v Sommeren, verpleegkundige/aandachtsfunctionaris kindermishandeling 
Mw. S. Ratsma-Wesselius, verpleegkundige POP/consortium (hoofdtaak consortium) 
Mw. M.L. Buter-van Ede, verpleegkundige POP/consortium (hoofdtaak POPpoli, vanaf 01-04-2020) 
 

Aantal patiënten in 2020 

 

Aantal eerste consult POPpoli 73 

preconceptioneel advies 25 

tijdens graviditeit 48 

  

Aantal herhaalconsult POPpoli 100 

herhaalconsult                                                                   63 

                                                            postpartum controle 37 

Aantal individueel MDO (a 1-1,5 hrs) 7* 

  

Aantal partus patiënten POPpoli 35 

                                                                     partus in VUmc 25 

                                                                          partus elders 10 

* Eén MDO vond plaats ter evaluatie met alle betrokkenen als nabespreking  
   9 weken postpartum  

 

Verwijzingen naar POPpoli 

 

Eigen populatie poli verloskunde 49 

Verwijzing vanuit 1ste lijn (huisarts, verloskundigen) 17 

Verwijzing elders (ander ziekenhuis, GGZ) 7 
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