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1. inlEiding

1.1 aanleiding
De gegevensoverdracht van kraamverzorgenden en verloskundigen aan de jeugd- 

gezondheidszorg (JGZ) heeft als doel continuïteit van zorg voor het kind en het zo vroeg 

mogelijk inspelen op kind- en/of omgevingsgebonden signalen die een gezonde ontwik-

keling van het kind belemmeren. Gebaseerd op de landelijke diversiteit in de manier 

waarop deze gegevensoverdracht plaatsvindt, is door het RIVM een werkgroep in het leven 

geroepen die als opdracht meekreeg een landelijke uniforme bruikbare gegevensset te 

ontwikkelen voor de overdracht van gegevens van kraamverzorgenden en verloskundigen 

aan de jeugdgezondheidszorg. Dit heeft geresulteerd in het in 2011 verschenen ‘Stand-

punt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg’. 

Om de landelijke implementatie van dit standpunt te kunnen ondersteunen en bevorderen, 

is het van belang te kijken hoe de uitvoering van de aanbevelingen in de praktijk verloopt. 

Om die reden is er in 2012 (in de maanden maart tot en met juli) een pilot uitgevoerd. 

1.2 doel 
Het doel van de pilot was de ontwikkeling van een bruikbare gegevensset voor de 

overdracht van kraamzorg en verloskundige aan de JGZ, die landelijk en uniform kan 

worden geïmplementeerd als voorloper van de digitale overdracht. Daarnaast was de 

pilot gericht op het opdoen van ervaringen en lessen ten aanzien van het uitwisselen van 

gegevens. Daarbij ging het zowel om zaken die goed lopen als om zaken die moeten 

worden verbeterd. 

1.3 opzet van de pilot
Begin 2012 is het NCJ gestart met het voorbereiden van de pilot. 

1.3.1 selectie van pilotregio’s

Om bij de selectie van de pilotregio’s tot een afgewogen keuze te komen en om voor 

voldoende variatie in de regio’s te zorgen, is een aantal aspecten opgesteld op basis 

waarvan de pilotregio’s gekozen zijn. Deze aspecten zijn:

•	 	De	kraamzorg	als	aparte	organisatie	of	kraamzorg	als	een	onderdeel	van	dezelfde	

organisatie als de JGZ-organisatie.

•	 Een	of	meerdere	verloskundigenpraktijken	in	het	werkgebied.

•	 JGZ-organisatie	0-19	jaar	of	JGZ-organisatie	0-4	jaar.

•	 Een	of	meerdere	ziekenhuizen	in	het	werkgebied	(en	landelijke	academische	ziekenhuizen).

•	 Meer	stedelijk	gebied	versus	plattelandsgebied	(schaalgrootte).

•	 De	mate	waarin	samenwerking	tussen	relevante	partners	al	vorm	heeft	gekregen.	
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•	 	Betrokkenheid	bij	andere	pilots	(samenwerking	gegevensoverdracht	JGZ	en	zieken-

huizen of samenwerking ten aanzien van SGA geboren kinderen, pilot tNO).

Op basis van deze aspecten is gekozen voor een drietal regio’s om de pilot uit te zetten, 

namelijk Utrecht, ZuidZorg en Zeeuws-Vlaanderen. Deze regio’s hadden zichzelf al 

aangemeld of zijn actief benaderd door het NCJ op basis van voornoemde aspecten. 

Daarnaast heeft het NCJ de JGZ-afdeling van de GGD Amsterdam gevraagd om als 

vergelijkingsregio te willen fungeren. Dat houdt in dat zij niet actief aan de pilot deelne-

men, maar dat ze de resultaten uit de pilot spiegelen aan hun eigen ervaringen met de 

gegevensoverdracht in de afgelopen jaren. Deze regio’s hebben elk een eigen specifiek 

karakter en worden in de volgende paragraaf kort afzonderlijk besproken.

1.3.2 Regisseur 

In elke regio is op verzoek van het NCJ door de desbetreffende JGZ- organisatie een 

regisseur aangewezen, die tijdens de pilot het aanspreekpunt voor de deelnemende 

professionals in de regio en voor het NCJ was. Daarnaast had de regisseur een aantal 

taken, te weten:

•	 	Het	coördineren	van	de	pilot	in	de	eigen	regio.

•	 De	contactpersoon	en	het	aanspreekpunt	zijn	voor	deelnemers	uit	de	eigen	regio.

•	 	Het	informeren	van	de	deelnemers	(screeners	(JGZ-professionals	die	de	hielprik	en	

gehoortest uitvoeren), JGZ-verpleegkundigen, kraamverzorgenden en verloskundigen).

•	 Het	zorg	dragen	voor	de	benodigde	materialen	(overdrachtsformulieren).

•	 Het	anonimiseren	van	de	overdrachtsformulieren	en	verzending	naar	het	NCJ.

•	 Deelname	aan	de	landelijke	‘Implementatiewerkgroep	pilot	gegevensoverdracht’.	

•	 Organisatie	van	de	focusgroepbijeenkomst	voor	de	regio.

Het NCJ heeft met de regisseurs een gezamenlijke bijeenkomst gehouden, waarna de 

regisseurs elk in hun eigen regio een lokale bijeenkomst voor de deelnemers hebben 

georganiseerd waarin afspraken gemaakt zijn die passend waren voor de eigen regio. 

Daarna is de pilot van start gegaan. 

1.3.3 implementatiewerkgroep pilot gegevensoverdracht

Er is een implementatiewerkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van 

brancheorganisaties (ActiZ, BtN) en enkele beroepsgroepen (AJN, V&VN, KNOV). De 

drie regisseurs van de pilotregio’s maakten deel uit van de implementatiewerkgroep. Het 

NCJ leverde de voorzitter en de secretaris. De opdracht aan de werkgroep was het NCJ 

te adviseren over de opzet en uitvoering van de pilot en de aanbevelingen voor de 

toekomst. 
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2. inRichTing piloT

De gehele pilot is gemonitord door het NCJ, waarbij er telefonisch en via e-mail contact 

is geweest met de regisseurs en zo nodig met de ‘Implementatiewerkgroep pilot gegevens-

overdracht’ om te informeren, te adviseren en bij te sturen. De pilot is ten slotte door het 

NCJ geëvalueerd aan de hand van de overdrachtsformulieren, vragenlijsten en focus-

groepinterviews. 

2.1 overdrachtsformulier 
Op basis van de overdrachtsgegevens uit het hierboven genoemde standpunt is door 

het NCJ met medewerking van de implementatiewerkgroep een overdrachtsformulier 

voor gebruik in de pilot ontwikkeld. Ook is er een toelichting geschreven die de kraam-

verzorgenden en verloskundigen ondersteunde bij het invullen van het formulier. Het 

overdrachtsformulier is daarna op verzoek van de verschillende pilotregio’s in overleg 

met het NCJ zodanig aangepast dat het past bij de gehanteerde werkwijze en werkver-

deling in die regio. Dit resulteerde in drie verschillende overdrachtsformulieren. In 

Zeeuws-Vlaanderen bestaat het overdrachtsformulier uit twee delen, een voor de kraam-

verzorgende en een voor de huisarts. Ook zijn daar de items ‘draagkracht-draaglast vader’, 

‘draagkracht-draaglast moeder’, ‘hechting binnen gezin’, ‘psychische aandoeningen moeder’ 

en ‘instabiele gezinssituatie’ verplaatst naar de huisarts, omdat de manager van de 

deelnemende kraamzorgorganisatie deze items niet geschikt vond om in te laten vullen 

door de kraamverzorgende. De verschillen tussen de overdrachtsformulieren van de regio 

ZuidZorg en Utrecht zijn minimaal. In Utrecht zijn twee items toegevoegd: bij algemene 

anamnese het item ‘huisdieren’ en bij sociale anamnese het item ‘ouders werkzaam’. In 

ZuidZorg is het item ‘culturele herkomst ouders’ uit de sociale anamnese verwijderd.1

2.2 informatie, toestemming en inclusie
Het NCJ heeft met advies van de ‘Implementatiewerkgroep pilot gegevensoverdracht’ 

een informatiebrochure en een toestemmingsformulier2 voor de ouders ontwikkeld. In 

Zeeuws-Vlaanderen werden de aanstaande ouders door de verloskundige bij 36 weken 

zwangerschap gevraagd deel te nemen aan de pilot. In Utrecht vond de inclusie door de 

verloskundige plaats tijdens de eerste controle op dag twee van het kraambed. In 

ZuidZorg werden de moeders door de verloskundige ofwel geïncludeerd tijdens de 36 

wekencontrole of tijdens de eerste controle aan het kraambed. Na lezing van de informa-

tiebrochure en instemming met deelname ondertekenden zij het toestemmingsformulier, 

waarna zij officieel geïncludeerd waren in de pilot. 

1) De drie overdrachtsformulieren zijn te vinden in bijlage II. 
2) Het toestemmingsformulier is te vinden in bijlage III.
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2.3 Werkwijze pilotregio’s 
De drie pilotregio’s hebben niet allemaal dezelfde werkwijze gehanteerd. Aanvankelijk 

was dit wel de bedoeling, maar in de praktijk bleek dit onhaalbaar omdat de lokale 

situatie en de daarop afgestemde werkwijze verschillen. In samenwerking met de pilot-

regisseurs is de werkwijze aangepast. De verwachting is dat ook bij een eventuele 

landelijke uitrol er lokale verschillen in werkwijze zullen ontstaan. Per regio bespreken  

we hieronder kort de opzet en de werkwijze.

2.3.1 utrecht

Utrecht is een stedelijk gebied waar de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar geïnte-

greerd is. De GG&GD werkt vanuit het project ZaOK3 samen met vertegenwoordigers 

van huisartsen, verloskundigen en kraamorganisaties aan het verbeteren van de overdracht 

tussen verloskundigen, kraamverzorgenden en de JGZ naar Amsterdams voorbeeld.4 In 

Utrecht hebben twee kraamzorgorganisaties en drie verloskundigenpraktijken meegewerkt, 

waarbij Utrecht opgedeeld was in twee postcodegebieden.

Zowel de verloskundige als de kraamverzorgende vulde het overdrachtsformulier, apart 

van elkaar, tijdens het kraambed in. De kraamverzorgende stuurde het overdrachtsfor-

mulier op naar de JGZ-verpleegkundige. De JGZ-verpleegkundige nam vervolgens de 

informatie door voor haar huisbezoek en vulde gelijk de gegevens in het digitale dossier in. 

De JGZ-verpleegkundige verstuurde vervolgens een kopie van het overdrachtsformulier 

naar de regisseur, die dit op zijn beurt anonimiseerde en verzond naar het NCJ. 

2.3.2 zuidzorg

De regio ZuidZorg is een gecombineerd gebied van platteland en de stad Eindhoven 

voor de JGZ van 0-4 jaar. Een deel van de kraamzorg en JGZ is hier verenigd in dezelfde 

organisatie, waardoor er ‘korte lijnen’ zijn. Daarnaast heeft nog een aantal andere 

kraamzorgbureaus meegedaan aan de pilot. De verloskundigen werken in deze regio al 

met een digitaal cliëntendossier, de kraamverzorgenden nog niet. 

Zeven kraamzorgorganisaties en zes verloskundigenpraktijken hebben bijgedragen aan 

de pilot. In de regio ZuidZorg liet de verloskundige tijdens het eerste bezoek het door 

haar ingevulde overdrachtsformulier, of het overdrachtsformulier met een kopie van de 

zwangerschapskaart en het bevallingsverslag, achter in het gezin. Ook informeerde zij de 

kraamverzorgende dat het gezin deelnam aan de pilot en voegde zij het overdrachtsformulier 

en het toestemmingsformulier bij het kraamzorgplan. Daarnaast registreerde zij tijdens het 

kraambed de verloskundige gegevens op het overdrachtsformulier. De kraamverzorgende 

vulde tijdens het kraambed haar deel van het formulier in en voegde hier belangrijke 

gegevens van het intakeformulier kraamzorg aan toe. Het complete overdrachtsformulier 

en het toestemmingsformulier samen met het kraamzorgplan lag bij de ouders thuis klaar 

3) Zorg voor (aanstaande) ouders en kind.
4) Zie voor de gehanteerde werkwijze in Amsterdam ‘RICHtLIJN VROEGSIGNALERING EN OVERDRACHt VAN 
GEGEVENS VAN PASGEBORENEN IN AMStERDAM’. Deze is te vinden in bijlage I.
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voor de JGZ-verpleegkundige. Zij nam op haar beurt het complete overdrachtsformulier 

en het toestemmingsformulier mee om het in te kunnen vullen in het digitale dossier. 

Vervolgens stuurde zij een kopie van het overdrachtsformulier samen met het toestem-

mingsformulier naar de regisseur, die het anonimiseerde en verzond naar het NCJ. 

2.3.3 zeeuws-vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is een plattelandsgebied waar de JGZ voor kinderen van 0-19 jaar 

wordt aangeboden door de GGD en de kraamzorg door verschillende organisaties die 

los staan van de JGZ. De verloskundige begeleidt de zwangerschap en de bevalling in 

het ziekenhuis. De vrouwen bevallen poliklinisch in het ziekenhuis. De zorg voor moeder 

en kind in het kraambed wordt overgenomen door de huisarts. De verloskundige komt 

niet aan huis; dit is de reden dat de huisarts is meegenomen in de pilot gegevensover-

dracht. De overdracht aan de JGZ vindt plaats via een kopie van het bevallingsverslag 

door de verloskundige.

Aan de pilot hebben één kraamzorgorganisatie en één verloskundigenpraktijk deelgeno-

men. De verloskundige gaf bij ontslag uit het ziekenhuis haar uitgeprinte zwangerschaps- 

en bevallingsverslag mee aan de ouders; dit was gelijk de overdracht aan de JGZ, 

huisarts en kraamzorg. tevens gaf zij lege overdrachtsformulieren mee, een voor de 

kraamzorg en een voor de huisarts.

Vervolgens informeerde de kraamverzorgende de huisarts dat het gezin meedeed aan de 

pilot en vroeg hem zijn deel van het overdrachtsformulier in te vullen. De kraamverzor-

gende vulde haar deel tijdens de kraamweek in. De screener van de JGZ kwam rond dag 

4 aan huis om de uitgeprinte overdracht van de verloskundige mee te nemen en de 

gegevens daarvan vast in het digitale dossier in te vullen, zodat deze inzichtelijk waren 

voor de JGZ-verpleegkundige. Zij kon zich op deze manier al voorbereiden op het intake 

huisbezoek. tijdens dit huisbezoek nam de JGZ-verpleegkundige de overdrachtsgege-

vens van de kraamverzorgende en de huisarts door. Vervolgens nam zij de overdrachten 

mee en vulde de gegevens in het systeem in. tot slot stuurde zij deze gegevens naar de 

regisseur, die een geanonimiseerde kopie van alle informatie naar het NCJ zond.

2.3.4 Rol amsterdam

In Amsterdam wordt vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin gewerkt met de stedelijke 

‘Richtlijn vroegsignalering en overdracht van gegevens van pasgeborenen in Amsterdam’. 

Deze richtlijn is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam in samenwerking met vele 

professionals in de eerstelijns geboortezorg.

Er zijn afspraken gemaakt over registratie, overdracht en verantwoordelijkheden. Amsterdam 

heeft sinds 2002 ervaring met de gegevensoverdracht en deze ervaring is in de evaluatie 

van de pilot meegenomen. Dat betekent dat de uitvoerende organisaties in Amsterdam 

niet ten behoeve van deze pilot hoefden te registreren, maar dat hun ervaring is meegenomen 

in het kwalitatieve onderdeel van de monitoring. 

Er is door Amsterdam kritisch gekeken naar de resultaten en er is nagegaan wat hun 
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ervaringen waren op de genoemde (knel)punten. Vanuit deze ervaringen hebben zij 

meegedacht over en actief bijgedragen aan de aanbevelingen.  

2.4 Evaluatie 
De evaluatie van de pilot is door het NCJ uitgevoerd; hiervoor is een drietal activiteiten 

ondernomen. Allereerst is een digitale vragenlijst5 ontwikkeld om de ervaringen van de 

professionals die deelgenomen hebben aan de pilot te achterhalen. De professionals 

hebben de vragenlijst via de regisseurs, na afloop van de pilot, ontvangen. Er zijn uitein-

delijk 63 vragenlijsten geretourneerd en meegenomen in de evaluatie.

Daarnaast zijn alle overdrachtsformulieren nauwkeurig bekeken om erachter te komen of 

er specifieke items systematisch niet of anders dan bedoeld werden ingevuld of dat er 

andere opvallende zaken waren. Als laatste is er in elke pilotregio een focusgroepinterview 

gehouden met professionals om dieper op bevindingen uit de vragenlijst en overdrachts-

formulieren in te gaan. De informatie die deze drie activiteiten hebben opgeleverd, is 

vervolgens geanalyseerd. 

 

5) De vragenlijst is te vinden in bijlage IV. 
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3. BEvindingEn

Hieronder zijn de bevindingen op basis van de analyse van de vragenlijsten, de over-

drachtsformulieren en de focusgroepinterviews verwoord6. tijdens de analyse lag de 

focus op een drietal punten: 

•	 	Hoe	verloopt	het	proces	van	de	gegevensoverdracht	tussen	de	betrokken	partijen	in	

de praktijk, zijn er verbeterpunten te benoemen?

•	 	Wat	is	de	ervaring	met	de	vastgestelde	set	gegevens;	kan	deze	set	uniform	en	landelijk	

geïmplementeerd worden (als mogelijke voorloper van een digitale overdracht) en 

wat zijn de noodzakelijke aanpassingen?

•	 	Wat	waren	de	knelpunten	in	de	gegevensoverdracht	en	wat	waren	de	daarvoor	

gevonden oplossingen?

3.1 proces van gegevensoverdracht
In totaal zijn er 149 moeders in de pilot geïncludeerd.7 Uitgangspunt bij de start van de 

pilot was dat elke pilotregio minimaal 100 moeders zou includeren. Dit is helaas voor 

Utrecht en Zeeuws-Vlaanderen niet mogelijk gebleken. Er zijn diverse factoren die ertoe 

hebben bijgedragen dat dit aantal niet is gehaald. Veel vrouwen uit West-Zeeuws-Vlaanderen 

bijvoorbeeld bevallen in België, wat geen onderdeel van de pilot was. In Utrecht heeft 

een aantal verloskundigen zich teruggetrokken, omdat zij het invullen van de overdrachts-

formulieren te veel tijd vonden kosten. In ZuidZorg is het aantal (107) ruim gehaald. 

Volgens de professionals levert de wijze van schriftelijke gegevensoverdracht in deze 

pilot geen betere, maar ook zeker geen slechtere zorg aan het kind op in vergelijking met 

de huidige werkwijze. JGZ-verpleegkundigen geven aan baat te hebben bij het vooraf 

beschikken over de gegevens en zo goed geïnformeerd met de ouder(s) in gesprek 

kunnen gaan. Wat verder is opgevallen is dat kraamverzorgenden en verloskundigen 

aangeven dat er nauwelijks terugkoppeling plaatsvindt door de JGZ, waardoor zij het 

verloop van de zorg niet kunnen beoordelen. 

3.2 gegevensset
Een aantal items was voor de professionals niet duidelijk. Met name van de items ‘draag-

kracht- draaglast moeder’ en ‘draagkracht-draaglast vader’ was de definitie niet altijd 

helder voor de verloskundigen en kraamverzorgenden. Zij gaven aan dat de instructie 

over deze items onvoldoende was. Aansluitend hierop wordt ook aangegeven dat 

kraamverzorgenden het lastig vinden om hun ‘niet-pluisgevoel’ te noteren. In het alge-

meen wordt gesteld dat wanneer zij risico’s signaleren, deze vervolgens niet altijd op 

6) Voor een overzicht van de regio specifieke bevindingen zie bijlage V.
7) Het aantal geïncludeerde moeders is gebaseerd op het aantal overdrachtsformulieren dat het NCJ ontvangen heeft.

RAPPORtAGE MET zoRg ovERdRagEn 10



papier zetten uit angst de vertrouwensrelatie te verstoren. Opgemerkt wordt dat er op 

het overdrachtsformulier en in de toelichting daarop sprake is van ‘JGZ-taal’. 

Het item ‘contact met verloskundige/kraamverzorgende/ JGZ’ is relatief vaak niet ingevuld, 

waarbij de professionals aangeven dat het niet duidelijk was of hier het contact van het 

gezin met een van de partijen ingevuld moest worden of dat het ging om het contact 

tussen de partijen zelf. 

In Zeeuws-Vlaanderen is het stuk ‘sociale anamnese’ verplaatst naar de overdracht van 

de huisarts. Deze heeft echter vaak zijn deel niet ingevuld, waardoor in Zeeuws-Vlaanderen 

veelal gegevens uit de sociale anamnese ontbreken. Ook wordt vanuit de regio’s Utrecht 

en ZuidZorg aangegeven dat bij hen een niet ingevuld item niet betekent dat er geen 

bijzonderheden zijn, zoals dat bij de JGZ het geval is, maar dat dit impliceert dat items 

niet gedaan of niet begrepen zijn. 

De verloskundigenorganisaties in Zeeuws-Vlaanderen hebben het bestaande over-

drachtsformulier vergeleken met het voor de pilot ontwikkelde overdrachtsformulier. Ze 

hebben aan de hand daarvan een aantal items van het pilot-overdrachtsformulier aan het 

eigen formulier toegevoegd, waarbij de volgende items niet meegenomen zijn: de vrouwelijke 

genitale verminking, negatieve seksuele ervaring, psychisch belaste anamnese, soa en 

eerdere operatie, zwangerschapsduur en de wijze van geboorte. Deze items worden 

door de professionals wel gemist. Daarnaast gaven zij aan de items ‘schedelomtrek’ en 

‘lengte kindje’ te missen op het overdrachtsformulier.

‘Obstetrische anamnese’ wordt niet eenduidig geïnterpreteerd. De verloskundige vult 

het item ‘pariteit’ exclusief de huidige zwangerschap in, terwijl de kraamverzorgende het 

inclusief de huidige zwangerschap invult. Volgens de professionals werd ook uit de 

toelichting niet duidelijk wat hier ingevuld moest worden. 

Opgemerkt wordt dat het item ‘bloedverlies pp.’ onvoldoende toevoegt en daarom aange-

past zou moeten worden. Hierbij moet gevraagd worden naar de hoeveelheid bloedverlies. 

Vanuit de regio ZuidZorg kwam de vraag om het item ‘borsten worden goed leeggedronken; 

geen harde plekken na het drinken’ te herformuleren in twee aparte items, te weten ‘de 

borsten worden goed leeggedronken’ en ‘geen harde plekken na het drinken’. Ook werd 

vanuit deze regio aangegeven dat de items ‘gevonden afwijkingen’ en ‘aangeboren 

afwijkingen’ beter samengevoegd kunnen worden in het item ‘bevindingen neonataal 

onderzoek’. 

Bij het kader ‘algemene anamnese’ wordt door de professionals het stuk over de vader 

gemist. Daarnaast wordt er schrijfruimte voor een eigen toelichting gemist, te weten bij 

‘algemene anamnese’ en ‘sociale anamnese’.

Door de professionals wordt ook aangegeven dat de items ‘BSN-nummer kind’ en 

‘BSN-nummer moeder’ kunnen worden verwijderd van het overdrachtsformulier. De 

JGZ-verpleegkundige krijgt namelijk het BSN-nummer van het kind automatisch en het 
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BSN-nummer van de moeder wordt niet gebruikt. In aanvulling daarop geven de profes-

sionals uit ZuidZorg aan dat ook de items ’Hb’, ‘Lues’ en ‘eerste meconiumlozing’ 

verwijderd kunnen worden. ‘Hb’ en ‘Lues’ moeten volgens hen alleen genoteerd worden 

als er bijzonderheden zijn.

Vanuit zowel ZuidZorg als Utrecht werd ook aangegeven dat het beter zou zijn de volg-

orde op het overdrachtsformulier aan te passen, zodat deze beter aansluit bij de huidige 

werkwijze van de JGZ.8 

3.3 Knelpunten en gevonden oplossingen
Alle JGZ-organisaties werken in een digitaal dossier, evenals de verloskundigen. De 

kraamzorg werkt (in de pilotregio’s) nog niet met een digitaal dossier. Het was in deze 

pilot niet mogelijk een vastgestelde gegevensset (met toestemming van de ouders) over 

te dragen van het ene digitale dossier aan het andere.

Omdat het hier gaat om een pilot komt het invullen van de overdrachtsformulieren boven 

op de reguliere werkzaamheden, hetgeen de werkdruk voor verloskundigen en kraamver-

zorgenden verhoogde. De meerderheid van de professionals geeft aan dat het invullen 

van de overdrachtsformulieren veel tijd kost. De meeste van hen zijn 15-30 minuten bezig 

met invullen. Zij denken dat er tijd kan worden bespaard door de items die zowel door 

de verloskundige als de kraamverzorgende moeten worden ingevuld, slechts één keer in 

te laten vullen. In tegenstelling tot in de andere regio’s wordt in Utrecht aangegeven dat 

het invullen van de overdrachtsformulieren voor verloskundigen meer tijd in beslag 

neemt dan die voor kraamverzorgenden. Hier gold aanvankelijk niet, zoals in de andere 

twee regio’s, de afspraak dat er een kopie van de zwangerschapskaart en het bevallings-

verslag toegevoegd mocht worden. 

De verloskundigen en kraamverzorgenden uit de regio’s Utrecht en ZuidZorg vullen 

regelmatig nog een keer de gegevens in bij de toelichting op het overdrachtsformulier. 

Daar waar al samenwerking bestaat en men elkaar goed kent, loopt de zorg rondom 

‘risicogezinnen’ al goed. Dit is in Utrecht en in ZuidZorg het geval. In tegenstelling tot de 

andere twee regio’s geeft Zeeuws-Vlaanderen aan dat bij hen versnipperd wordt ge-

werkt en dat er weinig onderlinge samenwerking is. Met name de samenwerking met 

huisartsen is beperkt, hetgeen de JGZ betreurt en een aandachtspunt is. 

De meningen zijn verdeeld over de vraag of de manier van schriftelijke gegevensover-

dracht zoals gehanteerd in de pilot meerwaarde heeft ten opzichte van de oude werk-

wijze (waarbij geen gebruik werd gemaakt van een vastgestelde gegevensset). De helft 

van de professionals vindt van wel, omdat het duidelijker is, er meer informatie wordt 

doorgegeven, het ouders bespaart om drie keer hetzelfde verhaal te moeten vertellen en 

het de JGZ-verpleegkundige meer bagage geeft voor haar huisbezoek. Er wordt bena-

8) Zie bijlage VI voor de voorgestelde volgorde voor deze regio’s.
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drukt dat de meerwaarde vooral ligt bij de ‘gezinnen waar iets speelt’. In aanvulling 

daarop geven verloskundigen in de regio ZuidZorg nog aan dat het meerwaarde heeft, 

omdat zij voor de pilot helemaal geen gegevens overdroegen. Daarnaast geven de 

professionals uit de regio ZuidZorg aan dat de meerwaarde voor professionals sterk 

wordt verhoogd als de overdracht digitaal plaatsvindt. De andere helft van de professio-

nals geeft aan dat deze werkwijze geen meerwaarde heeft, omdat deze te veel tijd in 

beslag neemt en het contact met de JGZ-verpleegkundige rondom risicogezinnen bij de 

oude werkwijze ook al goed was. Volgens hen is deze manier van overdragen niet nodig 

en voegt hij niets toe aan de huidige werkwijze.

3.4 het Bsn-nummer en etniciteit 
De items ‘BSN-nummer kind’ en ‘BSN-nummer moeder’ verdienen speciale aandacht. 

Zoals eerder beschreven, hebben de professionals aangegeven dat deze items verwij-

derd kunnen worden van het overdrachtsformulier. Vanuit de ‘Begeleidingscommissie 

Overdracht’ is de vraag gekomen of de BSN-nummers van moeder en kind überhaupt 

wel overgedragen mogen worden. Het NCJ heeft daarom een jurist geraadpleegd over 

hoe het zit met de privacy rondom deze items. Het NCJ heeft daarvoor een tweetal 

vragen voorgelegd:

•	 	Mag	of	moet	een	kraamverzorgende	en/of	verloskundige	bij	de	overdracht	van	

geboorte- en kraamgegevens van het kind aan de JGZ het BSN van het kind meesturen?

•	 	Mag	een	kraamverzorgende	en/of	verloskundige	bij	de	overdracht	van	geboorte-	en	

kraamgegevens van het kind aan de JGZ het BSN van de moeder meesturen?

Bij de overdracht van de kindgegevens is de kraamverzorgende9 en/of verloskundige 

verplicht het BSN van het kind mee te sturen omdat het kind ontvanger is van de gege-

ven zorg.10 Als het BSN nog niet beschikbaar is, kan volstaan worden met de identifice-

rende11 gegevens van het kind. 

Voor het BSN van de moeder ligt dat anders. In de zorg mag alleen het BSN doorgege-

ven worden van de cliënt waarvoor de zorg is bedoeld. Voor de verloskundige en kraam-

verzorgende is zowel moeder als kind cliënt, maar voor de JGZ-verpleegkundige is in 

beginsel alleen het kind cliënt. Daarom geldt wettelijk dat het BSN van de moeder wel 

doorgegeven mag worden door de verloskundige aan de kraamverzorgende of vice 

versa, maar vervolgens niet aan de JGZ-verpleegkundige. Bij digitale uitwisseling via het 

9) Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kraamverzorgende als ‘zorgaanbieder’ aangemerkt kan worden zoals 
bedoeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; de verplichting tot gebruik van het BSN geldt dan ook 
voor de kraamverzorgende.
10) Omdat de identiteit van een kind op deze leeftijd normaliter niet kan worden vastgesteld met een wettelijk identi-
teitsbewijs moet bij de vermelding van het BSN op de overdracht vermeld worden dat de identiteit van het kind niet 
is vastgesteld.
11) Als het BSN niet beschikbaar is bij gegevensoverdracht over een cliënt dan moet gebruikgemaakt worden van 
ten minste de volgende vijf identificerende gegevens van de cliënt: formele achternaam, postcode, huisnummer, 
geslacht, geboortedatum.
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Landelijk Schakelpunt (LSP) is het BSN van het kind verplicht. Als het BSN van het kind 

nog niet beschikbaar is, kan – als buitenwettelijke noodoplossing – gekeken worden naar 

gebruik van het BSN van de moeder.

Naast de vragen rondom de privacy van het BSN-nummer heeft het NCJ ook een vraag 

voorgelegd aan de jurist over de overdracht van etniciteit:

•	 		Mag	een	kraamverzorgende	en/of	verloskundige	de	etniciteit	of	culturele	herkomst	

van ouders overdragen aan de JGZ?

Het antwoord hierop luidde dat etniciteit in het kader van gegevensverwerking alleen 

overgedragen mag worden als dat ten behoeve van de te bieden zorg proportioneel, 

noodzakelijk en subsidiair12 is. Etniciteit mag in principe dus alleen overgedragen worden 

als het van belang is voor de zorg aan het kind. De verloskundige en de kraamverzorgende 

bepalen op basis van hun professionaliteit per overdracht of dit het geval is. Het zou ook 

mogen op grond van uitdrukkelijke toestemming van de moeder. Maar dan geldt eveneens 

dat je wel een goede reden moet hebben om die toestemming überhaupt te vragen. 

 

 

12) Subsidiair wil zeggen dat iets niet anders op een minder ingrijpende manier kan.

RAPPORtAGE MET zoRg ovERdRagEn 14



4. conclusiEs En aanBEvElingEn

4.1 conclusies
Over het algemeen worden nut en noodzaak van een goede overdracht van verloskundige 

en kraamverzorgende aan de jeugdgezondheidszorg door de betrokken professionals 

gezien, vooral daar waar het gezinnen betreft waarbij risicofactoren aanwezig zijn. De 

JGZ-professional is vroegtijdig geïnformeerd en kan daardoor tijdig inspelen op (zorg)

signalen. Daar waar ‘de lijnen kort zijn’ of er al een goede samenwerking is, verloopt de 

overdracht beter. Nagenoeg alle benaderde gezinnen gaven toestemming om deel te 

nemen aan de pilot. 

Met betrekking tot de gegevensset uit de pilot kan het volgende geconcludeerd worden.

Het overdrachtsformulier is naar aanleiding van de bevindingen op een aantal punten 

aangepast (zie bijlage VI). Het dubbel invullen van bepaalde items (zowel door kraamver-

zorgende als door verloskundige) heeft voor de professionals geen meerwaarde. Over 

de betekenis van een aantal items is er onvoldoende eenduidigheid, ook moet een aantal 

items worden geherformuleerd. Een drietal items moet aan het overdrachtsformulier 

worden toegevoegd en een aantal items is geschrapt omdat uitvragen hiervan geen 

meerwaarde blijkt hebben. Daarnaast wordt bij bepaalde items schrijfruimte voor eigen 

toelichting gemist. 

In twee pilotregio’s werden gegevens zowel op het overdrachtsformulier als bij de 

toelichting op het overdrachtsformulier vermeld. Dit impliceert dat het voor professionals 

niet duidelijk was dat het om een toelichting ging. De verwachting is dat dit knelpunt bij 

digitale overdracht niet meer voorkomt, omdat dan per item een toelichting zichtbaar 

kan worden. 

Het NCJ is door deze pilot bevestigd in de overtuiging dat de registratielast van de 

professionals in de zorg voor jeugd moet worden verbeterd en moet worden verminderd. 

Een deel van de betrokken professionals in de pilot heeft ervaren dat het overdragen van 

gegevens nu te veel tijd kost omdat niet iedereen met een digitaal systeem werkt en de 

digitale systemen die er zijn nog onvoldoende op elkaar aansluiten. Wanneer er eenduidig, 

uniform en digitaal overgedragen gaat worden zal dit volgens het merendeel van de 

betrokkenen zeker meerwaarde hebben ten opzichte van de oude werkwijze. 

Onder digitale overdracht verstaan we twee zaken, namelijk het overdrachtsformulier 

digitaal overdragen via (beveiligde) e-mail of gegevens uitwisselen via het digitaal 

dossier. Dit laatste is het ultieme doel: zorgen dat een vastgestelde gegevensset met 

toestemming van de ouders van het ene digitale dossier wordt overgedragen aan het 

andere. Dit is nu nog niet mogelijk, maar wellicht dat door deze pilot het onderwerp hoog 

op de prioriteitenagenda van de betrokken beroepsgroepen en brancheorganisaties 

komt. Alle betrokkenen zijn groot voorstander van digitale gegevensuitwisseling; de 

pilotregio’s geven eveneens aan dat dit landelijk opgepakt zou moeten worden.
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Overall kan worden gesteld dat digitalisering een randvoorwaarde is voor een werkbare 

overdracht van gegevens.

 
4.2 aanbevelingen
De resultaten uit de pilot leiden tot de volgende aanbevelingen:

•	 	Om	de	gegevensoverdracht	werkbaar	te	maken,	verdient	digitaal	overdragen	de	

voorkeur.

•	 	De	mate	van	digitalisering	in	de	kraamzorg	en	de	beschikbaarheid	van	een	digitaal	

cliëntendossier moeten worden uitgebreid. Nu wordt er door de kraamzorg veelal 

gewerkt met een papieren cliëntenkraamzorgdossier.  

•	 	De	automatiseringssystemen	van	JGZ,	verloskundigen	en	kraamzorg	moeten	zijn	

gekoppeld om bepaalde informatie te kunnen delen.

•	 	Terugkoppeling	vanuit	de	JGZ	naar	verloskundige	en	kraamverzorgende	moet	onder-

deel uitmaken van de overdracht.

•	 	Goede	communicatie	en	samenwerking	moeten	gestimuleerd	worden	door	lokaal	

afspraken te maken en elkaar te kennen.

•	 	De	toelichting	bij	de	items	‘draagkracht-draaglast	moeder’,	‘draagkracht-draaglast	

vader’ en ‘hechting binnen het gezin’ dient verduidelijkt te worden.

•	 	Kraamverzorgenden	moeten	getraind	worden	in	het	bespreken	en	noteren	van	hun	

‘niet-pluisgevoel’. Naar verwachting wordt dit met de introductie van de Meldcode 

Kindermishandeling (en bijbehorende e-learning) ondervangen.

•	 	De	items	in	het	overdrachtsformulier	moeten	zo	mogelijk	conform	de	elementen	in	de	

BDS geformuleerd worden. Indien dit niet mogelijk is wordt er in gezamenlijk overleg 

een wijzigingsverzoek ingediend.

•	 	Er	moet	een	registratieprotocol	voor	de	betrokken	disciplines	ontwikkeld	worden.

•	 	De	toelichting	op	het	overdrachtsformulier	in	het	algemeen	moet	verbeterd	worden,	

zodat de items door alle betrokken professionals eenduidig worden gehanteerd en 

specifiek met betrekking tot de items ‘draagkracht-draaglast moeder’ en ‘draag-

kracht-draaglast vader’.

•	 	De	vervolgstap	is	het	mogelijk	maken	van	een	digitale	overdracht	tussen	kraamzorg,	

verloskundigen en de JGZ door het ontwikkelen van een digitaal overdrachtssysteem.

4.3 hoe nu verder?
De pilotresultaten en het ‘Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskun-

de naar jeugdgezondheidszorg’ bevestigen dat de randvoorwaarden en aandachtspun-

ten uit het standpunt nog onverminderd van kracht zijn.

Om het standpunt te effectueren moet, op termijn, aan de volgende randvoorwaarden 

worden voldaan: 
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•	 	Zowel	kraamzorg	als	verloskunde	en	JGZ	werken	met	digitale	dossiers;	alle	automati-

seringssystemen moeten (op onderdelen) worden gekoppeld. 

•	 	Er	wordt	een	eerstelijnskraambericht	voor	het	DD	JGZ	ontwikkeld	met	architectuur	

voor de interactie tussen verloskunde, kraamzorg en JGZ door de werkgroep PWD 

van de KNOV en de NVOG, ActiZ, BtN en het NCJ. Bij de realisatie en implementatie 

van de gegevensuitwisseling wordt afgestemd tussen de Nictiz-programma’s e-JGZ 

en PWD. 

•	 	De	velden	in	het	standpunt	zijn	geüniformeerd	op	basis	van	de	BDS	JGZ	en	de	

perinatale dataset; de redactieraden van beide datasets keuren voornoemde op-

dracht goed. 

•	 	Regionaal	worden	afspraken	gemaakt	tussen	partijen	met	betrekking	tot	de	over-

dracht en het contact tussen verloskundige en kraamverzorgende aan het einde van 

het kraambed in verband met de praktische uitvoering van de overdracht. 

•	 	De	Regionale	Ondersteunings	Structuren	van	de	eerste	lijn	(ROS’en)	zijn	bereid	

regiobijeenkomsten te organiseren voor de implementatie van het standpunt. 

Aangezien voor zowel de verloskundigen als de kraamzorgorganisaties op dit moment 

een volledig digitale overdracht niet mogelijk is, kan de overdracht ook schriftelijk of via 

(beveiligde) e-mail plaatsvinden. 

Deze pilot heeft geresulteerd in een aangepaste gegevensset. Kraamzorgorganisaties, 

verloskundigen en JGZ kunnen op regionaal niveau afspraken maken over de wijze 

waarop voorlopig schriftelijk wordt overgedragen. Daar waar mogelijk en haalbaar kan 

digitale overdracht plaatsvinden. 

Het NCJ neemt het initiatief om op landelijk niveau relevante partijen bijeen te brengen 

om afspraken te maken over de uitwerking van de genoemde randvoorwaarden en 

aanbevelingen. Een van de eerste activiteiten is het opstellen van een toelichting op het 

overdrachtsformulier waarmee de disciplines aan het werk kunnen in de praktijk.
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