Informatie over het (elektronisch) delen van (medische) gegevens
binnen de Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee U.A.

De coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee U.A. bestaat uit verschillende
zorgverleners; Kraamcentrum DAT, Kraamzorg De Eilanden, De Provinciale Kraamzorg, RST
Kraamzorg, Verloskundigenpraktijk Schouwen-Duiveland, Verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis,
Verloskundigenpraktijk Een Nieuw Begin, Verloskundige Praktijk Westvoorne & Brielle en CuraVita,
onderdeel van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. In de regio Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden
wordt de geboortezorg aangeboden vanuit dit netwerk van zorgverleners, waardoor de zorg naadloos
op elkaar aansluit en afstemming over de zorg aan de zwangere en pasgeborene plaatsvindt. Dit wordt
ook wel integrale geboortezorg genoemd.
Om de zorg aan u en uw pasgeborene integraal te verlenen vindt afstemming plaats tussen
zorgverleners en worden een aantal gegevens (elektronisch) uitgewisseld. In deze folder wordt
toegelicht welke informatie wordt uitgewisseld en waarom dit belangrijk is.
Informatie-uitwisseling
De zorgverleners waar u onder behandeling bent of zorg- en/of diensten van afneemt houden een
dossier van u en/of uw pasgeborene bij. Zo houden de verloskundige, eventueel de gynaecoloog en de
kraamzorg zelfstandig een (medisch) dossier bij over het verloop van de zwangerschap en de kraamtijd.
De verloskundigen binnen het geboortezorgnetwerk en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werken met
hetzelfde elektronisch patiëntendossier, genaamd HiX van Chipsoft. Hierdoor kunnen alle
verloskundigen en gynaecologen op eenvoudige en snelle wijze gegevens met elkaar delen.
Bijvoorbeeld als u halverwege de zwangerschap een medische indicatie krijgt en u gecontroleerd moet
worden door de gynaecoloog. De gynaecoloog heeft dan toegang tot het dossier van uw verloskundige
en kan al dan niet samen met uw verloskundige de begeleiding voortzetten en gezamenlijk dossier
voeren. Mocht u plotseling met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis, dan heeft de gynaecoloog
direct inzage in het dossier van uw verloskundige, waaronder bloeduitslagen en echoverslagen.
Uitwisseling tussen verloskundigen en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
- Tijdens het eerste trimester worden uw gegevens, onderzoeken en behandelingen door uw
verloskundige besproken in een multidisciplinair team, waar verloskundigen uit de regio en
gynaecologen deel van uitmaken. Tijdens dit overleg wordt gekeken of aanvullende
onderzoeken nodig zijn in het kader van kwaliteits- en veiligheidsdoeleinden en welk zorgpad
gevolgd dient te worden.
- De verloskundige kan tijdens uw zwangerschap laagdrempelig overleggen met de gynaecoloog
van het ziekenhuis, bijvoorbeeld als u medicatie gebruikt of een chronische ziekte hebt. De
gynaecoloog kan op eenvoudige wijze meekijken met de gemaakte echo’s of andere
onderzoekuitslagen. Op deze wijze is het minder vaak nodig dat u een (extra) afspraak maakt
bij de gynaecoloog.
- Tijdens de zwangerschap worden echo’s gemaakt door uw verloskundige of gynaecoloog. De
beelden en verslaglegging van de gemaakte echo’s worden verwerkt (waaronder opgeslagen)
in het systeem behorend bij het echo apparaat (Astraia). In het kader van intercollegiale toetsing
en verbetering van kwaliteit worden de echo’s ook beoordeeld door andere verloskundigen en/of
gynaecologen.
Uitwisseling tussen verloskundigen en gynaecologen en kraamzorg
- De verloskundige draagt de zorg na uw bevalling over aan de kraamzorg middels een
overdrachtsbericht.
- De kraamzorg informeert en draagt informatie over aan uw verloskundige over uw intake /
huisbezoek door de kraamzorg.
Uitwisseling tussen verloskundigen en gynaecologen en de huisarts

-

Naast de uitwisseling tussen de zorgverleners binnen het geboortezorgnetwerk wordt in het
kader van continuïteit van zorg de huisarts op de hoogte gesteld van uw zwangerschap. Na de
intake bij de verloskundige wordt de huisarts geïnformeerd dat u zwanger bent en na afsluiting
van de zorg bij de verloskundige of gynaecoloog wordt uw huisarts wederom geïnformeerd.
Onder andere over het beloop van de bevalling en de kraamperiode. Daarnaast kan het nodig
zijn dat uw verloskundige of gynaecoloog gegevens moet opvragen bij uw huisarts, bijvoorbeeld
in geval van erfelijke aandoeningen of medicatiegebruik.

Uitwisseling tussen verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen en het Centrum voor Jeugd en Gezin
of de GGD
- De verloskundige en de kraamzorg dragen de zorg na de kraamperiode over aan het Centrum
voor Jeugd en Gezin of de GGD (consultatiebureau) in een overdrachtsformulier. Indien nodig
is er een telefonische toelichting.
Uitwisseling in het kader van kwaliteitsverbetering
- Verloskundigen en gynaecologen werken mee aan landelijke onderzoeken in het kader van
kwaliteit en veiligheid, waardoor uw gegevens (al dan niet herleidbaar - anoniem) in landelijke
databases worden opgenomen.
- Ter verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg worden uw gegevens
gebruikt voor casusbesprekingen.
- Daarnaast wordt gevraagd of u een enquête wilt ontvangen om te meten hoe u de zorg hebt
ervaren en in het kader van kwaliteits- en veiligheidsdoeleinden.
Uitwisseling binnen de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee
- De samenwerking tussen de zorgverleners binnen het geboortezorgnetwerk wordt door een
aantal (grote) verzekeraars ondersteund middels een integraal tarief. De kosten van het gehele
zorgtraject wordt door de coöperatie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om deze declaratie
mogelijk te maken worden uw gegevens verzonden naar uw verzekeraar. Op het
declaratiebericht van de verzekeraar is zichtbaar dat de kosten zijn gedeclareerd door de
coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee. Het verlenen van de zorg op integrale wijze met een
integraal tarief brengt geen meerkosten voor u mee.
Het kan zijn dat uw zorgverlener bij andere zorgverleners of instanties dan genoemd in deze folder uw
gegevens wil opvragen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis elders of een fysiotherapeut. In dat geval zal
aan u toestemming worden gevraagd via een toestemmingsformulier opvragen medische gegevens.
Toestemming
De zorgverleners mogen uw gegevens alleen elektronisch met elkaar delen indien u hiervoor
toestemming hebt gegeven. U bent vrij om wel of geen toestemming te geven. Als u geen toestemming
geeft, is het niet mogelijk om de zorg integraal te verlenen.
U kunt toestemming geven door het toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te geven
aan de verloskundige of gynaecoloog. De zorgverlener zal uw toestemmingsformulier bewaren in het
medisch dossier.
Het is altijd mogelijk om de verleende toestemming in te trekken. In dat geval worden de gegevens per
datum intrekking niet meer uitgewisseld. De reeds uitgewisselde gegevens blijven aanwezig bij de
betrokken zorgverleners.
Als u vragen heeft over de uitwisseling van uw gegevens binnen het geboortezorgnetwerk, dan kunt u
contact opnemen met de verloskundige of gynaecoloog.

