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REGIO 
NOORD-NEDERLAND
WIE WE ZIJN

Het regionale partnerschap Babyconnect Noord
Nederland bestaat uit 5 VSV’s, namelijk de VSV’s
rondom Sneek, Heerenveen, Zwolle, Assen en het
VSV rondom de ziekenhuizen Stadskanaal,
Hoogeveen en Emmen.
De penvoering voor het project digitale
gegevensuitwisseling in de geboortezorg ligt in
deze regio bij Stichting GERRIT.
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NIENKE LEMSTRA-IDSARDI
Projectleider GERRIT

JELLE NUTMA
Projectleider ROS Friesland
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WAT WE DOEN

In gesprek met zorgverleners in Noord-Nederland

Goede dossiervoering is essentieel bij het leveren
van zorg. Hiermee bereik je onder andere dat alle
relevante gegevens in beeld zijn voor zorgverleners.
En dat de zwangere niet nog een keer haar verhaal
hoeft te vertellen. Binnen het partnerschap Noord-
Nederland zijn verschillende zorgverleners aan de
slag om inzichtelijk te krijgen waar een goed (of
kwalitatief) dossier aan moet voldoen. 
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KWALITEIT VAN DOSSIERVOERING

Wat is 'Kwaliteit van dossiervoering'? In de gesprekken over kwaliteit van dossiervoering komen steeds
drie elementen naar voren: 

Juistheid
Gegevens worden vastgelegd op de juiste plek in het dossier volgens de (standaard) waarden die voor
dat gegeven gebruikt moeten worden. Juistheid voor zorgverleners kan ook betekenen dat de juiste
gegevens de meest actuele zijn (bijvoorbeeld de meest recente bloeddruk, Hb waarde etcetera).

Volledigheid
Alle noodzakelijke gegevens zijn vastgelegd.

Tijdigheid
Gegevens worden  tijdig in het dossier vastgelegd zodat een collega, de zwangere of jijzelf de gegevens
kunt inzien.   
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VOORWAARDEN

Wat bedoelen we met kwaliteit van dossiervoering? 
Welke factoren spelen daarbij een bevorderende of juist een belemmerende rol? 
Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn om te komen tot goede kwaliteit dossiervoering? 
Welke mogelijkheden worden er gezien in de praktijken om het onderwerp kwaliteit van
dossiervoering op de agenda te krijgen? 
Aan welke ondersteuning is behoefte bij de zorgverleners gezien de voorgaande vragen en op welke
wijze kan dat worden vormgegeven (in bijvoorbeeld instructiemateriaal, scholingen e.d.)? 

Waar moet een goed (of kwalitatief) dossier aan voldoen? 
Dit is inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende vragen:
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ENKELE CONCLUSIES

Geboortezorg is netwerkzorg. 

Goede dossiervoering is een belangrijk instrument
voor kwaliteit van zorgverlening.

Zorgverleners moeten weten wat de standaarden zijn
die je moet gebruiken bij het vastleggen van
gegevens. En in welk veld of hokje van het systeem
dat gegeven moet worden genoteerd.

Het systeem moet aansluiten bij het werkproces van
de zorgverleners.

Bekijk hier het hele verslag.
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https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2021/12/Praktijkvoorbeeld-2-Gestandaardiseerde-dossiervoering-Noord-Nederland-bijlage.pdf


EN VERDER?

Uit de gesprekken bleek dat het belangrijk is om het
onderwerp dossiervoering goed met elkaar te
bespreken. Dit moet regelmatig gebeuren, omdat
de praktijk leert dat onvoldoende kwaliteit van
registratie een continu probleem is. Het bespreken
van kwaliteit van dossiervoering of registratie van
gegevens kan het beste op kleine schaal
(praktijkniveau/ afdelingsniveau) gebeuren.  
De VSV’s kunnen het belang van goede
dossiervoering op de agenda zetten en aangeven bij
de  aangesloten zorgverleners en –aanbieders.

In de komende tijd kijken we naar praktische
werkwijzen en instrumenten die hierbij helpen. 
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BABYCONNECT REGIO NOORD-NEDERLAND
https://gebruikers.babyconnect.org/regio-noord-nederland

06-40765358
nienke.lemstra@gerrit-net.nl

CONTACT NIENKE LEMSTRA-IDSARDI

CONTACT JELLE NUTMA
06-22934064
j.nutma@rosfriesland.nl

MEER WETEN?
CONTACTINFORMATIE
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