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Producten

NIEUWE PRODUCTEN

In de rechterkolom staan de te verwachten producten voor 2019/2020.

Advies

-Helpdesk
-Regioteam, coaches integrale geboortezorg
-Wetenschappelijk adviseurs

Afgestudeerde
verloskundigen

-Evaluatierapport met aanbevelingen

2019

Alcohol en zwangerschap

-Negen maanden niet: Voorlichtingsprogramma voor de verloskundigenpraktijk over alcoholgebruik tijdens de
zwangerschap (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) (2011)
-Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik (Trimbos Instituut) (2017)
-KNOV-standaard Anemie (2010)
-Praktijkkaart Anemie
-KNOV-toetsprogramma Anemie in de verloskundige praktijk

De herziene versie
van de richtlijn wordt
in 2020 verwacht.

Anemie

Anticonceptie

Datum herziening /
verschijning

-Implementatiepakket
-Anticonceptie voorbeeld registratieformulier
-Handreiking Elektronisch voorschrijven anticonceptie (2017)
-Handreiking Gedragscode geneesmiddelenreclame (2017)
-KNOV Standpunt anticonceptie
-Praktijkkaart anticonceptie
-Handreiking anticonceptiemiddelen (2017)
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-E-learning Anticonceptie
Asielzoekers & statushouders

Bariatrische chirurgie
Baringshouding

Basisechoscopie
Belinstructies
Bereikbaarheid verloskundige
zorg

Best practices WHOaanbevelingen ter
bevordering positieve
bevallingservaringen
Besturen
Bloed(transfusie) /
bloedproducten

-Ketenrichtlijn (2016) – aanscherping in 2019
-Ondersteunend voorlichtingsmateriaal website zanzu.nl (2017)
-KNOV-protocol Classificering van etniciteiten in de verloskundige zorg (2014)
-Factsheet Zwangerschap na bariatrische chirurgie
-Handreiking Baringshoudingen tijdens uitdrijving (2012)
-MIO-pakket Baringshoudingen tijdens de uitdrijving
-Folder Jouw bevalling: Welke houding past bij jou?
-Poster Houdingen tijdens de bevalling
-Kwaliteitskader basisechoscopie
-Handreiking kwaliteitseisen kwaliteitsregister basisechoscopie (2018)
-Patiëntveiligheidskaart (2011)
-Handreiking Belinstructies (2013)
-Standpunt Spreiding en concentratie acute verloskundige zorg
-KNOV-folder Acute verloskundige zorg: Dichtbij en goed bereikbaar (2012)
-Stappenplan Bereikbaarheid verloskundige zorg
-Voorbeeldbrieven: RVB Ziekenhuis; Zorgverzekeraar; ROAZ VSV Kinderarts; Inspectie
-Overzichten: contactpersonen ROAZ; concentratie in Nederland; format situatie overzicht; format chronologisch
overzicht; format master scenario
-Handreikingen
-Cliënteninformatie
-Scholingshandreikingen
-Training Kringbestuurders
-Handreiking Zwangeren die toediening van (bloed)transfusie weigeren (2017)

2019

2019

In ontwikkeling

2019

Borstvoeding (voeding van de
pasgeborene)

-Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding TNO (2015)
-Folder Welke voeding voor je baby?
-VSV-nascholing Borstvoeding verbindt
-Praktijkkaart Voeding van de pasgeborene
-E-learning Borstvoeding
-KNOV-visie Voeding van de pasgeborene (2016)
-KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk (2014)
-Besloten Facebookgroep Voeding van de pasgeborene - Netwerk voor VSV's (2017)
-Participatie Landelijke Borstvoedingsraad

Caput beweeglijk boven
bekkeningang
Casemanagement
Zie coördinerend
zorgverlener
CenteringPregnancy

-Factsheet Caput beweeglijk boven bekkeningang (2018)
-Time task matrix Caput beweeglijk boven bekkeningang (2018)
-KNOV-visie op rapport Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte
-Handreiking casemanagement (2013)
-Pilot casemanagement
-Onderbouwing CenteringPregnancy tarief (2017)
-Reactie beoordeling tariefverzoek CenteringPregnancy
-Pilot KNOV en TNO
-CP Partnermodule (2017)
-CenteringFit (2017)
-Uitbreidingsmodule voor vrouwen die opnieuw deelnemen aan CP (2017)
-CP Nieuwe vormen (2018)
-KNOV-cliëntenenquête
-Handreiking analyse KNOV-cliëntenenquête (2017)
-Excel bestand voor de analyse KNOV-cliëntenenquête
-Overzicht van cliëntenfolders
-Rechten van de zwangere|
-Toestemming van de zwangere
-Keuzevrijheid van de zwangere
-Samen beslissen

Cliëntenenquêtes

Cliëntenfolders

2019
2019
2019
2019

Coaches integrale
geboortezorg
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Communiceren

-Training conflicthantering, communiceren en samenwerken

2019

Conflicthantering

-Training conflicthantering, communiceren en samenwerken

2019

Continue begeleiding tijdens
de baring

-KNOV-visie op continue begeleiding (2014)
-Handreiking Continue begeleiding eerste lijn (2015)
-Handreiking Continue begeleiding aan vrouwen met een medische indicatie (2015)
-Verslag pilot continue begeleiding tijdens de baring
-Toetsprogramma Ondersteuning tijdens de ontsluitingsfase
-Kwaliteitskader partusondersteuning ActiZ-KNOV
-Competenties vroegtijdige ondersteuning
-Scholing vervroegde partusassistentie kraamzorg
-Onderzoek naar effecten continue begeleiding
-Workshops
-Visie
-Projectaanpak
-Factsheet/infographic

Coördinerend zorgverlener

Cytomegalievirus en
zwangerschap

-Factsheet Cytomegalievirus en zwangerschap (CMV) (2018)

Datering van de
zwangerschap

-NVOG-modelprotocol Datering van de zwangerschap (2010)

Diabetes

-Factsheet Diabetes Gravidarum (2018)
-Time task matrix Diabetes Gravidarum (2018)
-DIN 2.1, Nascholing Prenatale screening voor counselors RIVM (2018)

Digitale Individuele
Nascholing (DIN) prenatale
screening
Duiding wetenschappelijk
onderzoek

-TTM Cytomegalievirus (CMV) en zwangerschap (2018)

-Bij het verschijnen van wetenschappelijk onderzoek dat belangrijk is voor de Nederlandse verloskundige
praktijk worden een duiding gegeven van het onderzoek/artikel
• Peters: effecten medische interventies op gezondheidsuitkomsten kind

•

Arrive-studie

E-learnings

-Overzicht van alle e-learnings

Early-onset neonatale
infecties (preventie &
behandeling)

-Handreiking Interpretatie aanbevelingen uit richtlijnen (2017)
-Multidisciplinaire richtlijn Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties (2017)
-Addendum 1 Risico en gevolgen van early-onset GBS-infecties
-Addendum 2 GBS sneldiagnostiek
-Addendum 3 Verschillen oude en nieuwe richtlijn
-MDR consultkaart GBS

2019

-Richtlijn Elektronische voorschrijven van geneesmiddelen KNMG (2014)
-Handreiking Elektronisch voorschrijven anticonceptie (2017)
-Vil-factsheet Epilepsie en zwangerschap

2019

Echoregister
Elektronisch voorschrijven
Epilepsie
Episiotomie

-Factsheet episiotomie (2018)
-Cursus Herstel van episiotomie en baringskanaalletsels

Factsheets / time task
matrices
Financiering van de
verloskundige zorg
Folders

-Overzicht van alle factsheets en time task matrices

Geboortecentra

-Kwaliteitskader geboortecentra
-Notitie Visievorming geboortecentra
-Contourennota GBC
-Samenwerkingsmodellen
-Juridische vorm geboortecentrum
-Informatieblad Geboorteplan (2012)
-Checklist geboorteplan
-Checklist Voorbereiding op de baring voor de verloskundige (2009)

Geboorteplan

-Animatie

Onbekend of de
cursus een vervolg
krijgt

2019

-Overzicht van alle folders
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Geboortezorgplan, individueel
Gezamenlijke besluitvorming

Gezondheidsvaardigheden
(beperkte)

-Toetsprogramma voorbereiding op de baring
Zie Individueel geboortezorgplan
-e-learning ontwikkeld door AV-M
-MIO gezamenlijke besluitvorming (door de KNOV)
-Handreiking gezamenlijke besluitvorming (2018)
-Scholing achtergrond en doel van gezamenlijke besluitvorming
-Handreiking Beperkte gezondheidsvaardigheden (2017, update 2019))
-Praktijkkaart Laaggeletterdheid
-Powerpoint Laaggeletterden
-Facsheet over beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid (Pharos)
-Website Pharos: eenvoudig voorlichtingsmateriaal
-Aanpassen websites van praktijken aan zwangeren met lage leesvaardigheden: stappenplan met plan van
aanpak

2020

voorjaar 2019
juni 2019

2019

Hepatitis (prikincidenten)

-Raamovereenkomst met Prikpunt/Vaccinatiezorg

Hepatitis BRijksvaccinatieprogramma

-RIVM-richtlijn Hepatitis B (2017)

Hepatitis

-VIL Virale hepatitis (2015)

34-weken huisbezoek

Hemoglobinopathie

-KNOV-visie op het 34-weken huisbezoek
-Handreiking 34-weken huisbezoek (2013)
-Eindverslag pilot 34-weken huisbezoek
-VIL factsheet Hemoglobinopathie

2019

Herpes genitalis

-VIL Factsheet Herpes genitalis

2019

Huiselijk geweld

-zie Kindermishandeling en huiselijk geweld

Hyperbilirubinemie

-Richtlijn Hyperbilirubinaemie (2008)

Hypertensie

Individueel geboortezorgplan
Infectiepreventie in de
huisartsen- en
verloskundigenpraktijk

Inleiding van de baring

-Website babyzietgeel
-KNOV-standaard Hypertensie (2011)
-Praktijkkaart hypertensie
-HELLP symptomen blokje
-Modelprotocol Hypertensie voor VSV’s
-Powerpointpresentatie VSV-pakket
-Zakkaartje Bloeddrukmeten
-Time task matrix hypertensie (2017)
-Kritische beschouwing HYPITAT I studie (2017)
In samenwerking met onder andere NVOG en CPZ wordt een digitaal format ontwikkeld voor een individueel
geboortezorgplan
-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk (2017)
-Wetenschappelijke onderbouwing steriele handschoenen verloskundige
-Toetsprogramma Hygiëne en infectiepreventie
-Praktijkkaart Persoonlijke beschermingsmaatregelen
-Praktijkkaart Praktijkhygiëne
-Factsheet Inleiding van de baring (2019)

Integrale bekostiging

-Weblecture Integrale Bekostiging
-Keuzehulp regelingen integrale bekostiging
-Standpunt KNOV integrale bekostiging
-Kernpunten advies integrale bekostiging
-Factsheet integrale bekostiging
-Toetingskader integrale bekostiging
-Rekenmodel integraal geboortezorgtarief

Integraal zorgmodel

-Factsheet organisatiemodellen integerale zorg (2015)
-Stappenplan naar een integrale geboortezorgorganisatie geleid door verloskundigen (2015)
-Filmpjes over het stappenplan integrale geboortezorg (korte en lange versie)

Kader integraal zorgmodel

-Kader integraal zorgmodel (2012)

Herziene versie
richtlijn wordt in
2020 verwacht.

2020

2019
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Kennisplaats

-Kennis delen

Kennispoort Verloskunde

-Kennis delen
-Handreiking ketenindicatoren Perined Insight (2018)

-Handreiking PDCA-cyclus ketenindicatoren (2018)
Keuzevrijheid van de
zwangere vrouw

-Handreiking + cliëntenfolder

2019

Kindermishandeling

-KNOV-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2013)
-Praktijkkaart bij Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2013)
-Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2018)
-Ondersteuning voor verloskundigen
-Scholing implementatie Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode, de
praktijkkaart en het
afwegingskader
worden in 2019
herzien.

Kinderwensspreekuur

-Conceptkaart kinderwensconsult
-Draaiboek Preconceptiezorg
-Structuur PCZ-consult
-Methodiek risicoselectie bij preconceptiezorg
-Verwijsbrief voor de huisarts of gynaecoloog
-Uitnodigingsbrief cliënten kinderwens
-Vragenlijst ZwangerWijzer
-Kinderwenskaart
-Kinderwensposter
-Handreiking Omgaan met incidenten in de verloskundigenpraktijk (2017)
-Handreiking Omgaan met calamiteiten: Stappenplan bij calamiteiten in de verloskundigenpraktijk (2017)
-Klachtenregeling KNOV
-FAQ’s WKKGZ
-Klachtenfolder voor cliënten
-Folder Landelijke indicatie protocol kraamzorg

Klachten, calamiteiten en
incidenten

Kraamzorg

Kwaliteitsregister
Kwetsbare groepen
Kwetsbare zwangeren
Laaggeletterdheid

Zie: toekomstig kwetsbare zwangeren, kwetsbare zwangeren, beperkte gezondheidsvaardigheden, asielzoekers
& statushouders, roken en zwangerschap, alcohol en zwangerschap
-Handreiking Kwetsbare zwangeren (2017)
-KNOV-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Zie Gezondheidsvaardigheden (beperkte)

Langdurig gebroken vliezen a
terme

-Verloskundige Indicatie Lijst (VIL)
-Factsheet Langdurig gebroken vliezen (2017)
-Time task matrix Langdurig gebroken vliezen (2017)
-Bouwsteen Langdurig gebroken vliezen (beschrijving bouwsteen, onderbouwing en business case)

Maatschappelijke Kosten
Baten Afweging (MKBA)

-Factsheet preventie
-Factsheet samenwerken
-Factsheet zorg op maat
-Module maternale monitoring (toevoeging aan de multidisciplinaire richtlijn Spontane vaginale baring)

Maternale monitoring
Meconiumhoudend
vruchtwater

-Verloskundige Indicatie Lijst (VIL)
-Factsheet Meconium houdend vruchtwater (2015)
-Time task matrix Meconium (2014)
-Bouwsteen Meconiumhoudend vruchtwater (beschrijving bouwsteen, onderbouwing en business case)

Methodisch Intercollegiaal
Overleg (MIO)

-Overzicht MIO bijeenkomsten

Midwifery Research Network

-Onderzoeksnetwerk van de Nederlandse opleidingen verloskunde met hun onderzoeksafdelingen.

Mijn Zorgplan

-Verslag pilot Zorgplan (2013)
-Het model 2Move
-Voorbeeld van een zorgplan uit Project 2Move
-VIL-factsheet Minder leven (2014)

Minder leven
Miskraam

2019

-NHG-Standaard Miskraam (in samenwerking met KNOV)(2004)
-Folder Een miskraam, wat nu? (2017)
-Checklist voor samenwerking en afspraken voor Miskraam
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MRSA

-Brief huisarts bij Miskraam/EUG
-Richtlijn MRSA (ziekenhuizen) (2017)

Natale zorg

-CPZ-checklist Natale zorg (20180

Neonatale screening: gehoor

-Folder Screeningen bij pasgeborenen: Hielprik- en gehoorscreening RIVM (2018)

Neonatale screening: hielprik

-Draaiboek neonatale hielprikscreening RIVM (2017)
-Ondersteuningsmateriaal bij voorlichting hielprik RIVM
-Folder RIVM Hielprik voor de baby
-NIPT FAQ 24 januari 2018 (2018)

Niet Invasieve Prenatale Test
(NIPT)
Niet vorderende ontsluiting

Obesitas

Onderzoek van de
pasgeborene
Opsporing Foetale
Groeivertraging

-KNOV-standaard Niet-vorderende ontsluiting (2006)
-NVO-praktijkkaart eerste bezoek
-NVO-praktijkkaart latente fase
-NVO-praktijkkaart actieve fase
-NVO-praktijkkaart partogram
-Wetenschappelijke onderbouwing Niet-vorderende ontsluiting
-Cliëntenfolder
-Handreiking Belinstructies voor verloskundigen
-Partusverslag en partogram
-Toetsprogramma’s
-Factsheet Obesitas (2012)
-Cliëntenperspectief Obesitas
-Time task matrix obesitas (2015)
-E-learningprogramma Diagnostiek en behandeling van obesitas (Medisch contact TV)
-LESA-V Onderzoek van de pasgeborene (2008)
-NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (2012)

Vervangen door MDR
spontane vaginale
bevalling in 2019

-KNOV-standaard Opsporing Foetale Groeivertraging (2013)
-Praktijkkaart Opsporing Foetale Groeivertraging
-Weblecture GROW-NL-methode

Multidisciplinaire
herziening van de

-KNOV-handreiking Registratie groei-echo
-Excel bij KNOV handreiking Registratie groei-echo
-Factsheet Waarom Grow-methode?
-Factsheet Waarom fundus-symfyse metingen?
-Factsheet Waarom geïndividualiseerde curves?
-Wetenschappelijke onderbouwing
-Training voor verloskundigen en VSV’s: e-learning en hands-on training Opsporen foetale groeivertraging
-Implementatiepakket voor verloskundigen: Mio-pakket Grow, handleiding en powerpointpresentatie
-Indicatoren en Perined Insight: Indicatoren opsporen met foetale groeivertraging
-Time task matrix foetale groeivertraging
-Geïndividualiseerde curves: webapplicatie en factsheet ‘Waarom geïndividualiseerde curves?’
-Cliëntenfolder ‘Jouw zwangerschap: de groei van je baby volgen’
-Veel gestelde vragen over GROW-NL
Partusverslag en partogram
Perinatale registratie

richtlijn verwacht in
2019/2020

-Partusverslag
-Instructievel partusverslag inclusief partogram
-Handreiking P’insight (basis)
-Praktijkjaarverslag maken met PRNInsight (2016)
-Vier documenten Werken met PRN Insight: Episiotomie; Groeivertraging; Serotiniteit

Perinatale audit
PIL

Pijn
Voorlichting over pijn en
pijnbehandeling tijdens de
baring

-Preconceptie Indicatie Lijst
-Implementatieplan PIL
-KNOV-standpunt Voorlichting over pijn en pijnbehandelingen tijdens de baring (2013)
-Multidisciplinaire richtlijn Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
-Evidencetabellen Pijnbehandeling
-Time task matrix Pijn
-Folder Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?
-Folder Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?
-Folder Jouw bevalling: Welke houding past bij jou?
-Film Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?
-Toetsprogramma Omgaan met baringspijn
-Bouwsteen Pijnbehandeling (beschrijving bouwsteen, onderbouwing en business case)

2019

2019
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Pijnbehandeling
Lachgas
Pijnbehandeling
Sterielwaterinjecties

Pijnbehandeling
Remifentanil

-KNOV-adviesrapport Het gebruik van Relivoplan in de eerstelijns verloskunde
-KNOV en Erasmus MC-rapport Randvoorwaarden voor het gebruik van Relivoplan in eerstelijns geboortecentra
-Scholing lachgas verloskundigen
-Ondersteuning bij implementatie: lachgasbevalt.nl
-Protocol Steriel waterinjecties (2013)
-VAS pijnscore formulier
-Formulier voor pijnscore en andere gegevens
-Voorlichtingsfolder SWI
-Handelingsprotocol SWI
-KNOV Advies pijnbehandeling sterielwater injecties verloskundigen (2015)
-Standard Operating Procedure remifentanil-PCA op de verloskamer (2014)
-Checklist remifentanil (2014)

Positieve discongruentie

-Factsheet Positieve discongruentie (2017)
-Time task matrix Positieve discongruentie (2017)

KNOV, NVOG en NVK
werken aan nieuwe
landelijke afspraken
in de VIL over dit
onderwerp.

Positieve gezondheid

-Gesprekstool voor implementatie positieve gezondheid in de praktijk
-Cliëntervaringen over positieve gezondheid
-Multidisciplinaire richtlijn Postnatale zorg (2018)
-TTM consultschema postnatale integrale basiszorg (2018)
-CPZ-checklist Postnatale zorg (2018)
-Praktijkkaart Postnatale zorg (2018)
-Patiëntveiligheidskaart (signalenkaart) (2019)
-Cliëntenfolder Net bevallen (2019)
-Cliëntenfolder Herstel van de bekkenbodem

2019

-Multidisciplinaire richtlijnmodule Postnatale zorg na sectio

2019

Postnatale zorg

Postnatale zorg na sectio

2019

Preconceptiezorg

-Preconceptie Indicatie Lijst (PIL)
-NHG-Standaard Preconceptiezorg (2011)

Preconceptiezorg voor cliënt
en professional/

-RIVM Toolkit
-Brochure Kinderwens, zwangerschap en werk
-Website strakszwangerworden.nl; klaarvooreenkind.nl; nietofwelzwanger.nl
-Voorlichtingsmateriaal erfelijke aandoeningen van het Erfocentrum
-Rapport Implementatie van preconceptiezorg in de regio Leiden
Project Healthy Pregnancy 4 All
-Eindrapportage project Gelijke kansen voor een optimale zwangerschap (2011)
-Evaluatie pilot Preconceptiezorg 2006-2007
-KNOV-standpunt Prenatale diagnostiek (2005)
-Praktijkkaart Prenatale diagnostiek (2005)
-Adressen prenatale diagnostiek (2005)
-KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding
-Draaiboek Prenatale groepsvoorlichting door verloskundigen (2009)
-Voorbeeldbrief aan gemeenten
-Evaluatieformulier deelnemers groepsvoorlichting
-Activiteitenplan
-Afbeelding Verstrijking
-Afbeelding Ontsluiting
-Powerpointpresentatie voorlichtingsbijeenkomst
-Toetsprogramma Voorbereiding op de baring
-Handreiking Prenatale voorlichting
-Actiz productenboek prenatale voorlichting
-Draaiboek RIVM Prenatale screening: down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch
onderzoek versie 8.0 (2018)

Preconceptiezorg op scholen

Prenatale diagnostiek

Prenatale groepsvoorlichting

Prenatale screening
Down+SEO
Prenatale screening
infectieziekten en
erytrocytenimmunisatie RIVM

De NHG-standaard is
vervangen door de
PIL

-Screeningsprogramma RIVM
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Prenatale verloskundige
begeleiding

-KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding (2008)
-Praktijkkaart Prenatale verloskundige begeleiding
-Cliëntfolder Jouw bevalling, hoe bereid je je voor?
-Cliëntfolder Jouw bevalling, hoe ga je om met pijn?
-Cliëntfolder Jouw bevalling, welke houding pas bij jou?
-Cliëntfolder Zwanger (RIVM)
-Draaiboek Prenatale groepsvoorlichting door verloskundigen
-Time task matrix basis consultschema prenatale zorg voor de zwangere met een ongecompliceerde
zwangerschap (2015)
-CPZ-checklist prenatale zorg (2018)

Reanimatie van de
pasgeborene in de
thuissituatie of vergelijkbare
omstandigheden

-Addendum Ondersteuning bij transitie en reanimatie van de pasgeborene (2018)
-Implementatie addendum (tweede helft 2018)
-MIO-opzet Zorg voor de zorgverlener (2018)
-VSV-nascholing Multidisciplinaire reanimatiezorg van de pasgeborene
-pilot Luisterend oor

2019
2018/2019

Rechten van de zwangere
vrouw

-Informatiefolder

2020

Regioteam, coaches integrale
geboortezorg

-Advies

Registers

-Kwaliteitsregister
-Echoregister
-Versieregister
-Overzicht van alle richtlijnen

Richtlijnen
Roken en zwangerschap

-Handreiking Stoppen met roken binnen de verloskundige praktijk (2014)
-Factsheet Roken tijdens de zwangerschap: percentages over de periode 2001-2015 (TNO)
-Interventiekaart V-MIS (Trimbos)
-Handleiding V-MIS
-Taskforce Rookvrije Start

Herziening in 2019

-Standpunt Stoppen met roken (2017)
-e-learning Rookvrije start (2017)
-Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning

Screeningsinstrument
vroegsignalering

-Training
dit wordt waarschijnlijk een modulaire training conflicthantering, communiceren en samenwerken
-TNO en KNO ontwikkelen een screeningsinstrument voor vroegsignalering van risicofactoren voor een
ongunstige groei- en opvoedingssituatie.

Sectio in de anamnese

-Time task matrix Zorgproces bij Sectio Caesarea in anamneses (2015)

Serotiniteit

-Factsheet Serotiniteit (2015)
-Bouwsteen Serotiniteit (beschrijving bouwsteen, onderbouwing en business case)
-Nieuwe producten: infographic en consultkaart (verwacht in 2020 of na het verschijnen van de richtlijn)

Spiralen

In vivo training training plaatsen van spiralen

SSRI’s

-Factsheet SSRI gebruik in de zwangerschap (2018)
-Time task matrix SSRI (2015)

Stakeholdermanagement

-Webinar ter versterking van de verloskundige zorgverleners zowel regionaal als landelijk

Samenwerken

2019
In ontwikkeling

In 2019 verschijnt de
richtlijn serotiniteit
van de NVOG en
KNOV.

KNOV, NVOG en NVK
werken aan nieuwe
landelijke afspraken
in de VIL over dit
onderwerp.

Tabaksverslaving zie: Roken
en zwangerschap
Takenpakket

-Takenpakket eerstelijns verloskunde
-Samenvatting takenpakket eerstelijns verloskunde
-Handreiking Takenpakket eerstelijns verloskundige (2009)
-BTP (basistakenpakket) rapport takenpakket en tijdsbesteding
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Tijdschrift voor
Verloskundigen
Time task matrices

-Overzicht van alle factsheets en time taks matrices

Toekomstig kwetsbare
zwangeren

-Project Een goed begin in de veenkoloniën
-Website nietofwelzwanger.nl

Toestemming van de
zwangere vrouw

-Handreiking en cliëntenfolder

2019

Toetsgroepbegeleiders
Toetsprogramma’s

-Overzicht van alle toetsprogramma’s

Tolkengebruik

-Kwaliteitsnorm Tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg

-Tolkenservice Tasnet
Trainingen

Uitwendige versie

Varicella

-Overzicht van alle trainingen
-Training gezamenlijke besluitvorming
-KNOV-standpunt Uitwendige versie
-Praktijkkaart Uitwendige versie
-KNOV-draaiboek Uitwendige versie
-KNOV-toetsprogramma Uitwendige versie
-KNOV-cliëntenfolder Stuitligging en uitwendige versie
-KNOV poster wachtkamer Uitwendige versie
-KNOV DVD Uitvoering uitwendige versie in de praktijk
-Richtlijn Varicella (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) (2010)

Versieregister
Virale hepatitis

-VIL Afspraken virale hepatitis (2015)

juni 2019

Verminderde
kindsbewegingen

Indicaties vitaliteitsecho

-KNOV/NVOG-richtlijn Verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap (2013)
-Cliëntenfolder NVOG en KNOV Jouw zwangerschap: Je baby voelen bewegen
-VSV implementatiepakket
-Verminderde kindsbewegingen VSV
-ACTion uitleg
-Checklist VSV ter ondersteuning van het vervaardigen van het lokale protocol
-Time task matrix Zwangerschap verminderde kindsbewegingen
-ViL Minder leven (2014)
-Handreiking Indicaties vitaliteitsecho (2018)

Voeding van de pasgeborene

-KNOV-standpunt Vitamine D
-Informatie van het Voedingscentrum over vitamine D
-Website Gezondheidsraad (2011)
-Website Voedingscentrum (2012)
-Zie Borstvoeding

Voeding van de zwangere

-Training Lekker en gezond eten voor zwangeren

Vrouwelijke genitale
verminking

-KNOV-standpunt Vrouwelijke Genitale Verminking (2007)
-Praktijkkaart Vrouwelijke Genitale Verminking (2012)
-E-learning Vrouwelijke Genitale Verminking
-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wetenschappelijk adviseurs

-Advies

Wetenschap

-Advies

Wetenschappelijk onderzoek

-Duiding van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschapscommissie

-Wetenschappelijke onderbouwing van de fysiologische verloskunde

ZonMw-programma
Zwangerschap en geboorte

-Onderzoek

Vitamine D
Vitamine K

Onbekend of deze
training in 2018/2019
wordt gegeven

2019
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Zorg voor zwangere
asielzoekers

-Ketenrichtlijn Geboortezorg asielzoekers (2018)
-Folder Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?

Zorgvragen buiten richtlijnen

-KNOV-NVOG Leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen versie 1.0 (2015)
-Handreiking zwangeren die toediening van bloed(transfusie) weigeren (2017)
-FAQ buiten VIL verzoeken
-NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode (2012)

Zwangerschap en
kraamperiode
Zwangerschap,
postpartumperiode en werk

-NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk (2018)
-Folder Kinderen krijgen: Denk na over de risico’s op uw werk (2015)

