Verbinden verloskundigen in pandemie periode
Verbinden van praktijk naar landelijk
•

•

Per kring/coöperatie/zorggroep/VSV worden 2 personen aangewezen als regiocoördinator
Corona.
o Contactgegevens doorgeven aan KNOV (helpdesk@knov.nl):
Naam kring/coöperatie/zorggroep – naam regiocoördinator Corona – mailadres –
telefoonnummer
Per ROAZ regio (zie afbeelding) wordt 1 van de regiocoördinatoren verbonden in een mail- en
appgroep.

Afb 1. ROAZ regio’s in NL.

•

•
•

De groep regiocoördinatoren Corona per ROAZ regio wijzen 1 ‘landelijke verloskundige
Corona coördinator’ aan (deze staat in nauw contact met ROAZ-coördinator verloskundige
zorg en GOHR -> zie ‘Taken landelijke verloskundige Coronacoördinator namens ROAZ regio’)
Landelijk team Corona: De landelijke verloskundige Coronacoördinatoren zitten ook samen in
een mail- en appgroep. Samen met KNOV-team Corona (Jolanda Liebregts, Manon Abbel)
KNOV-team Corona heeft korte lijnen met collega-beroepsgroepen, politiek, media etc.

Taken regiocoördinatoren
•

Je initieert en coördineert de aanbevelingen m.b.t. Corona in je groep verloskundigen
(kring/coöperatie/zorggroep).
o Zie hiervoor actuele informatie op de KNOV site

•
•

•
•
•

o Pandemie protocol
Je zorgt dat alle praktijken en verloskundigen in je kring/coöperatie/zorggroep geïnformeerd
kunnen worden.
Je inventariseert en registreert capaciteit van verloskundige zorg: hoeveel verloskundigen
vallen uit? Hoe en wanneer wordt er opgeschaald in organisatie van verloskundige zorg (zie
pandemieprotocol KNOV)?
o Afstemming en overleg hierover houd je met je collega regiocoördinatoren via app of
mail.
o Bestand hiervan bijhouden en updaten zodat dit met ROAZ gecommuniceerd kan
worden (zie onder ‘Taken landelijke verloskundige Corona coördinatoren’).
Je inventariseert of er beschermingsmaterialen aanwezig zijn en welke behoefte er is-> geef
dit door aan je landelijke verloskundige Coronacoördinator.
Je initieert of bent onderdeel van het crisisteam VSV zodat verloskunde-kraam-gynaecologie
en ziekenhuis regionaal afstemming hebben.
Je neemt actief deel aan app en mailgroepen waarin collega regiocoördinatoren uit hetzelfde
ROAZ gebied verbonden zijn.
o Hier vindt uitwisseling van actualiteiten, praktische handvatten en overleg plaats.
o Probeer met elkaar pragmatische oplossingen te bedenken op basis van beschikbare
kennis
o Bundel vragen en geef die via je landelijk verloskundige Coronacoördinator door aan
het landelijk team Corona.

Taken landelijke verloskundige Coronacoördinatoren
•
•

•

Je neemt namens de groep regiocoördinatoren in een ROAZ-regio deel aan het landelijk team
Corona (mail en app).
Je hebt nauw contact met de ROAZ-coördinator verloskundige zorg in jouw ROAZ gebied.
o Er is geen landelijk bestand met contactgegevens van deze ROAZ coördinatoren. In je
eigen netwerk heb je zelf of via een collega die naar ROAZ gaat de kortste weg naar
deze ROAZ coördinator.
o ROAZ monitort de capaciteit verloskundige zorg.
▪ Je informeert ROAZ over de capaciteit verloskundige zorg in jullie gebied op
basis van informatie die je vanuit je groep regio-coördinatoren krijgt.
o GOHR coördineert verdeling beschermingsmaterialen (contactgegevens via ROAZcoördinator)
▪ Je inventariseert bij je regiocoördinatoren welke materialen nodig zijn en
stemt in de groep een plan van efficiënte verdeling van benodigde
materialen af (uitgaande van ernstige schaarste).
In het landelijk team Corona stemmen de landelijke verloskundige Coronacoördinatoren met
KNOV de actuele ontwikkelingen af.
o KNOV deelt de nieuwste informatie via landelijke kanalen en stakeholders
o Landelijke verloskundige Coronacoördinatoren hebben een actueel beeld van stand
van zaken in hun ROAZ-gebied.

o
o

Afstemming op basis van meest actueel beschikbare informatie en delen van
praktische tips en pragmatische oplossingen.
KNOV coördineert en zorgt voor updates aan alle leden via de speciale pagina op de
website knov.nl.

