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Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap:

Wij heten u graag welkom in onze praktijk…

Wij streven er naar uw zwangerschap, bevalling en kraambed zo goed mogelijk te begeleiden.
Hierbij is wederzijds vertrouwen en een persoonlijke benadering heel belangrijk.

Daarnaast is het fijn als u ook op de hoogte bent van alle andere zaken die met de verloskundigenpraktijk te 
maken hebben. Dat betreft niet alleen het werken aan kwaliteit maar ook de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

Om u hierover zo goed mogelijk te informeren wordt deze presentatie u aangeboden.

Koninklijke Nederlandse 

Organisatie Verloskundigen



Missie:

Waar staan wij voor…

In principe zijn zwangerschap en bevalling normale, gezonde gebeurtenissen. 

Medisch ingrijpen in een normaal verlopende zwangerschap of bevalling is niet nodig, maar zorgvuldige controle 
wel, om eventuele stoornissen tijdig te kunnen onderkennen. 

Wij staan 24/7 klaar voor u en uw partner. U kunt ons dan ook altijd (dag en nacht én in het weekeinde) 
laagdrempelig bereiken.
De aanwezigheid van uw partner stellen wij zeer op prijs, vandaar onze ruime spreekuurtijden.

We begeleiden uw bevalling en streven ernaar dat deze (binnen de veilige mogelijkheden) zo veel mogelijk naar 
eigen wens verloopt.



Visie:

Wat vinden wij belangrijk…

Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat een goed persoonlijk contact met de zwangere en haar partner niet alleen de 
zwangerschap maar ook de bevalling ten goede komt. Omdat we het belangrijk vinden dat uw partner vaak 
meekomt hebben we spreekuren op verschillende dagen en tijden zodat iedereen hieruit een keuze kan maken.

Omdat zwangerschap en bevalling door iedereen anders ervaren wordt vinden wij het belangrijk dat u een eigen 
inbreng heeft. Om tot de juiste keuze te komen doen wij ons best u zo volledig mogelijk te informeren.

Ook proberen we om zoveel mogelijk één lijn te volgen.  Overleg onderling is bij ons natuurlijk heel gemakkelijk. 
Een voordeel hiervan is dat uw wensen snel bij ons drieën bekend zijn.

Onze verloskundigenpraktijk heeft een goed contact met de gynaecologen en kinderartsen uit 
het  Zaans Medisch Centrum.  Samen hebben we richtlijnen opgesteld om de kwaliteit van de verloskunde in de 
Zaanstreek te waarborgen.  We houden ons strikt aan deze afspraken.

De praktijk is 24 uur per dag bereikbaar. Daardoor hebben wij geen telefonisch spreekuur. 
U kunt ons altijd telefonisch bereiken voor belangrijke en dringende vragen. 
Ook via de mail kunt u alle vragen die in u opkomen direct stellen. U krijgt meestal binnen een paar uur antwoord.



Kwaliteitsregister:

Hoe blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen…

De ontwikkelingen in de verloskunde staan natuurlijk niet stil.
Bedenk bijvoorbeeld dat de echo die vroeger nog niet of nauwelijks bestond nu niet meer weg te denken is uit de 
verloskunde. Ook met de doptone naar het hartje luisteren op het spreekuur was, toen wij begonnen, nog niet aan 
de orde. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen scholen wij ons regelmatig bij.
Dit doen wij vooral op onze vrije dagen. Deze bijscholingen zijn niet vrijblijvend. 
Verloskundigen die zich voldoende bijscholen worden toegelaten tot het kwaliteitsregister en mogen het 
onderstaande logo voeren.
Zo weet u dat u ingeschreven bent bij verloskundigen die van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn.
Daarom mogen wij van onze beroepsvereniging de KNOV in ieder geval tot 2022 dit logo voeren.
Als wij ons regelmatig blijven bijscholen zal verlenging plaatsvinden.
Ook onze waarneemsters zijn in het kwaliteitsregister ingeschreven.



Wie werken er in onze praktijk:

Verloskundigen / waarneemsters…

Verloskundigen: 
José en Hugo Heilema. 
Cindy de Vries Portier
Wij werken niet volgens een bepaald rooster.
Heeft u voorkeur voor één van ons? Laat het dan gerust weten.

Waarneemsters:  
In de zomer gaan José en Hugo samen meerdere weken op vakantie.
Wanneer dat precies is weten ze pas enkele weken van te voren.
In die periode maken we gebruik van twee waarneemsters.



Maak kennis met Cindy:

Cindy de Vries-Portier is in 2006 in Amsterdam afgestudeerd als verloskundige.
Voor ons is zij een “oude bekende” omdat zij tijdens haar studie meerdere malen bij ons stage gelopen heeft.
Zij kent Zaanstad dus heel goed, kent de ziekenhuizen in de omgeving en de gynaecologen.
Sinds 01-07-2016 is Cindy als “vaste full time” verloskundige bij ons in de praktijk gekomen.
U bent bij Cindy in goede handen.

Cindy met haar dochtertjes  Anna en Emma 



De verloskundige:

Wat is een verloskundige en waar staat zij/hij voor…

Verloskundige ben je na het met goed gevolg afleggen van een vierjarige HBO opleiding aan een van de vier 
academies die ons land rijk is. Verloskundigen werken als vrij gevestigd verloskundige in de eerste lijn (net zoals 
uw huisarts) of in de tweede lijn in ziekenhuizen. Het is een vrij beroep met eigen verantwoordelijkheden. De 
verloskundigen in de eerste lijn hebben geen baas boven zich. Verloskundigen behoren tot de medici. 

De taak van een verloskundige is het bewaken van de fysiologie, zeg maar “het normale”.
Uw verloskundige tracht pathologie, dat wil zeggen probleemsituaties, te voorkomen door ondermeer het geven 
van adviezen, het doen van bloedonderzoek en uitwendig onderzoek. Ook het aanvragen van een echo helpt de 
verloskundige bij het stellen van de juiste diagnose. Zo zijn wij dus uw hele zwangerschap, bevalling en tijdens het 
kraambed iedere controle bezig om te kijken of alles wel normaal verloopt. 

Zodra de verloskundige een probleem ontdekt zal de hulp van de gynaecoloog ingeroepen worden.
Door goede samenwerking en overleg met de gynaecologen is uw gezondheid en die van de baby in goede handen.
Dit doen wij natuurlijk niet alleen, maar vooral samen met u. 
Tijdens alle controles maar ook tijdens de bevalling en in het kraambed wordt u bij dit proces betrokken.
Uw mening weegt zwaar.



Verloskundige / gynaecoloog

Wie doet wat…

Zoals we al eerder schreven verzorgt de verloskundige de normale zwangerschap, bevalling, kraambed.
Natuurlijk kan het gebeuren dat er ergens in het traject een probleem ontstaat.
Wij zullen u dan naar de gynaecoloog verwijzen.
Is het een probleem van voorbijgaande aard, dan zal de gynaecoloog u weer terugverwijzen, maar regelmatig blijft 
u de rest van de tijd bij hem of haar onder controle.
Pas in het kraambed zien wij u dan weer terug om thuis de controles bij u en de baby te verrichten.

Zodra u overgenomen bent zal de (assistent) gynaecoloog of klinisch verloskundige ook de bevalling begeleiden.
Het is mogelijk dat wij, op uw verzoek, bij de bevalling aanwezig zijn. Als u denkt dat onze aanwezigheid u kan 
helpen zijn we er voor u.
Als de verwijzing plaatsvindt tijdens de bevalling, gaan wij natuurlijk met u mee naar het ziekenhuis. We laten u 
dan niet alleen.



Ketenzorg:

Een nieuw woord in de gezondheidzorg…

De verloskundige kan, als alles zonder complicaties verloopt, uw zwangerschap, bevalling en 
kraambed zonder hulp van anderen verzorgen. Het komt echter vaak voor dat wij de hulp 
inroepen van, of samenwerking zoeken met uw huisarts, de fysiotherapeut, de gynaecoloog, de 
kinderarts, de kraamzorg, de psycholoog, de diabetesverpleegkundige, de diëtist of de 
jeugdgezondheidsverpleegkundige.
Dit rijtje specialisten noemen we wel de keten waarbinnen u behandeld wordt.
Omdat alle medewerkers binnen de keten zich op hun eigen gebied met uw zwangerschap en/of 
baby bemoeien is onderling overleg binnen de keten heel gebruikelijk.

Het is dan ook goed om te weten dat uw medische gegevens, indien nodig, uitgewisseld worden.
Heeft u bezwaar tegen het uitwisselen van uw gegevens, vertel dit dan alstublieft aan ons zodat 
wij hiermee rekening kunnen houden. Maakt u geen bezwaar dan gaan wij er van uit dat wij uw 
medisch noodzakelijke gegevens aan anderen binnen de keten kunnen doorgeven.



Gegevens uitwisselen:

Een nieuwe mogelijkheid…

Zoals u op de vorige dia heeft kunnen lezen is het gebruikelijk om gegevens binnen de keten uit 
te wisselen. Het programma waarmee wij werken (Orfeus) maakt dit mogelijk:
Eerst vragen wij nog een keer persoonlijk aan u of u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van 
relevante gegevens met de gynaecoloog en anderen. 
Vervolgens geven wij de gynaecologen van het Zaans Medisch Centrum toestemming om uw 
gegevens in te zien in het geval dat wij u moeten doorverwijzen. Nadat de gynaecoloog zich 
geïdentificeerd heeft krijgt hij/zij toegang tot ons systeem via het programma Euridice.
Zo kunnen zij de gegevens die wij over u opgeschreven hebben op elk willekeurig moment inzien.
Dit is niet alleen handig bij een bezoek aan de polikliniek, maar ook erg makkelijk als u plotseling 
opgenomen moet worden bij een spoedgeval.
Later kunnen wij zien welke gynaecoloog in uw kaart gekeken heeft. 
Ook kan er een bericht aan ons achtergelaten worden of een controle die 
de gynaecoloog heeft gedaan worden bijgeschreven.

Met huisartsen en andere zorgverleners binnen de keten wisselen wij
zo veel mogelijk gegevens uit via zorgmail, Zorgdomein of Zorgring. 
Allemaal veilige lijnen waar uw gegevens versleuteld verzonden worden.

Orfeus en Euridice                                              



Wetenschappelijk onderzoek: 

Onze praktijk doet mee en levert gegevens…

Het belangrijkste onderzoek waar onze praktijk aan meedoet is het onderzoek naar het functioneren van 
verloskundigen. 
Dit houdt in dat cijfermateriaal van onze praktijk verzonden wordt naar Healthcare Solutions, een 
onderzoeksbureau dat alle gegevens van de verloskundigenpraktijken in Nederland vergelijkt. Op deze manier 
kunnen wij er achter komen of wij, in vergelijking met Nederland of de praktijken om ons heen, goed presteren. 
Dit onderzoek is volstrekt anoniem en hiervoor vragen wij dus geen toestemming. 

Een ander onderzoek kijkt naar onze gegevens van de prenatale screening (combitest, 20 wk. Echo etc.) Peridos
houdt bij wat Nederlandse zwangeren aan onderzoek laten verrichten. Bij deze gegevens wordt uw BSN 
meegezonden.
Ook worden uw gegevens + BSN gebruikt om helder te krijgen hoe het staat met de Perinatale Zorg in Nederland.
Dit zijn de cijfers die ons iets vertellen over de conditie van de kinderen in Nederland op wat oudere leeftijd. 
Tenslotte sturen we ook gegevens over de hielprik naar het RIVM.
Wij vragen u persoonlijk of u tegen een van de drie bezwaar heeft.

Omdat Nederland ten opzichte van andere landen niet voorop loopt met een laag percentage babysterfte, wordt 
ieder geval van sterfte tegenwoordig uitgebreid besproken tussen de beroepsgroepen die met zwangerschap en 
geboorte te maken hebben. Hiermee hopen we helder te krijgen of er duidelijke richtlijnen en protocollen zijn hoe 
te handelen in bepaalde situaties. Hoewel uw naam niet genoemd wordt weten de betrokken aanwezigen wel om 
wie het gaat. Wij gaan er van uit dat u toestemming geeft voor deze bespreking, de Perinatale Audit. 



Onderzoek:

Onze praktijk doet mee aan wetenschappelijk onderzoek…

In Nederland worden diverse onderzoeken gedaan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
Natuurlijk doen wij ons best om mee te werken aan deze onderzoeken. Er kloppen bij ons regelmatig onderzoekers 
aan die voor het maken van een proefschrift of onderzoek onze zwangeren willen gebruiken als 
“onderzoeksmateriaal”. 

In 2015 hebben wij meegewerkt aan een onderzoek waarbij getracht wordt om ongeboren kleine kindjes beter op te 
sporen, de zogenaamde IRIS Studie

Momenteel doen wij mee aan de HIP studie. Lees meer hierover op onze nieuws pagina

Sinds kort zijn wij begonnen aan de Promise studie, een onderzoek om zwangeren én hun partners van het roken af 
te helpen.

Wij zullen u voor elk onderzoek apart vragen of u geïnteresseerd bent om mee te doen.

http://www.vumc.nl/
http://www.vumc.nl/


De Echopraktijk:

De kwaliteit van onze echopraktijk…

Sinds januari 2008 werken wij samen met de Echopraktijk Waterland Amsterdam Zaanstreek (WAZ)
Het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam controleert deze echopraktijk regelmatig. 
Ook wij hebben een contract met het AMC en voldoen aan de eisen die zij stellen m.b.t. de voorlichting over (echo) 
onderzoeken. Zo wordt de kwaliteit van de echo’s gewaarborgd. 

Al onze cliënten kunnen meerdere echo’s laten maken. Er zijn verschillende soorten:
Iedereen heeft recht op een echo bij 10 weken en bij 20 weken.
Wilt u eerder een echo? Dat kan voor eigen rekening bij echopraktijk WAZ
Als er een medische reden voor is (stuitligging, groei, ligging nageboorte) zullen we een extra echo aanvragen.
Afhankelijk van deze reden zal de echo bij de echopraktijk of in het Zaans Medisch Centrum plaatsvinden.

Wilt u een (3D) pretecho laten maken dan adviseren wij u de echopraktijk van boven genoemde 
echo praktijk WAZ, Marja Schouten of Twinkelster, beiden in Purmerend, of drs. Papa, echocentrum Amsterdam



Het preconceptie spreekuur:

Waarom een kinderwens spreekuur…

Het doel van een kinderwens spreekuur is, echtparen met kinderwens te helpen om op een zo verantwoord 
mogelijke manier zwanger te worden. U moet dan denken aan stoppen met roken en drinken, medicijngebruik en 
voeding. Ook kijken we of er in de familie erfelijke problemen voorkomen die vóór de zwangerschap uitgezocht 
moeten worden.

In uw geval weinig zinvol, u bent immers al zwanger.
Toch is dit spreekuur ook voor u van belang.
Het komt regelmatig voor dat, naar aanleiding van de eigen zwangerschap of bevalling, cliënten precies weten wat 
ze de volgende keer wel of niet willen.
Het is zelfs zo dat dit de beslissing om zwanger te willen worden kan beïnvloeden. 
Ook om hier over te praten is het kinderwens spreekuur uitermate geschikt.
Meestal zijn we in staat om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.



Cliëntenenquête:

Hoe ervaart u onze zorg…

Vier weken na de bevalling krijgen sommigen van u via de mail onze cliëntenenquête  toegestuurd.
Als u deze vragenlijst invult en terug stuurt kunnen wij de kwaliteit van onze praktijk nog meer verbeteren.
Dan weten we namelijk  hoe u de zwangerschap, bevalling en het kraambed ervaren heeft.
Zo kunnen wij in beeld brengen waar nog aan gewerkt moet worden.
Als uit de enquête blijkt dat er punten voor verbetering vatbaar zijn zullen we er mee aan de slag gaan.

Wij weten uit ervaring dat de eerste weken na de bevalling erg druk zijn en dat een vragenlijst niet op de eerste 
plaats komt. Daarom vinden wij het ook niet erg als u ruim de tijd neemt voor het invullen van de lijst.



Uw gegevens:

Wat gebeurt er met uw gegevens…

Uw gegevens worden door ons tenminste15 jaar bewaard.
Dit geldt zowel voor papieren gegevens als voor de informatie die met de computer is verzameld.
Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zullen wij uw status nog langer bewaren.

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien.
U kunt uw status aanvullen met een door u zelf geschreven brief.
Na de bevalling blijven een aantal papieren bij u thuis, andere delen nemen wij mee.
Wij raden u aan de papieren die bij u thuis blijven goed te bewaren (eventuele volgende zwangerschap!).
Als u dit wilt kunt u na een schriftelijk verzoek uw dossier door ons laten vernietigen.

Het is niet raar om vragen over uw status aan ons te stellen als ergens iets staat wat u niet begrijpt 
of wat volgens u niet waar is. U heeft de beschikking over uw status via de Orfeus App. 
Vragen stellen is trouwens altijd mogelijk over alles wat u bezig houdt.
Vraag direct om uitleg als we iets vertellen dat u niet begrijpt.
U kunt ons 24 uur per dag 7 dagen in de week bellen op 075-6401042 
Ook een vraag stellen via de mail is natuurlijk mogelijk: praktijk@heilema.nl
U krijgt dezelfde dag nog antwoord.

Wij geven zonder uw toestemming geen gegevens aan derden.
Uw gegevens worden opgeslagen volgens de richtlijnen van de 
WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

mailto:praktijk@heilema.nl


De KNOV:

Wat de KNOV voor u kan betekenen…

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Verloskundigen is onze beroepsvereniging.
De KNOV behartigt niet alleen onze belangen maar zet zich ook in voor u.

De website van de KNOV bestaat uit een openbaar gedeelte voor iedereen en een besloten gedeelte voor leden.
Op het openbare gedeelte vindt u allerlei informatie die voor u van belang kan zijn.
Er worden vele onderwerpen aangesneden, zoals het verloskundig systeem, kosten, borstvoeding, werk en niet 
te vergeten de actualiteit.

U doet er daarom goed aan om de site van de KNOV eens te bezoeken:     www.knov.nl

http://www.knov.nl/


Klachtenregeling:

Wat te doen als er een verschil van mening is…

Het is belangrijk voor u om te weten dat u met al uw vragen en problemen bij ons terecht kunt.
Bent u het ergens niet mee eens of hebt u echt een klacht, vertel dit dan eerst aan ons.
Samen met u zullen we dan proberen tot een oplossing te komen.
Lukt dit niet dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de KNOV. (Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Verloskundigen)  In elke wachtkamer hangt een brochure over de behandeling van klachten.
Hieronder een klein gedeelte uit de klachtenregeling van de KNOV waar wij lid van zijn

Klachtenregeling KNOV voor eerstelijns verloskundige praktijken en eerstelijns verloskundige echocentra

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is het een wettelijke verplichting voor iedere zorgaanbieder, dus voor iedere verloskundige, 
een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. Deze regeling moet door de verloskundige onder de aandacht van de cliënten worden 
gebracht. Bedoeling van de wet is te voorzien in een laagdrempelige, niet-formele manier van klachtenbehandeling. Daarnaast is de wet gericht op 
het benutten van de signalen van cliënten om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.
De klachtenregeling KNOV biedt aan cliënten van verloskundigen de mogelijkheid hun eventuele klachten over het verloskundig handelen voor te 
leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Klachtenafhandeling door de klachtencommissie is voor de cliënt gratis.

Alle leden van de KNOV zijn door hun lidmaatschap aangesloten bij deze klachtenregeling en voorzien zodoende aan de wettelijke eisen.
De Klachtencommissie van de KNOV behandelt klachten over eerstelijns verloskundigen. Zoals wettelijk is verplicht is de voorzitter onafhankelijk en 
werkt de commissie op basis van een reglement. De Klachtencommissie kan een klacht gegrond of niet gegrond verklaren en zo nodig
aanbevelingen aan de verloskundige doen. De commissie tracht, zoals de wet beoogt, de klachtenprocedure zo min mogelijk te juridiseren en niet 
langer dan vier maanden te laten duren.



Tenslotte:

De laatste dia…

Op deze laatste dia spreken we de hoop uit dat u in onze praktijk een fijne tijd tegemoet gaat.
De uitgave is gemaakt om u kennis te laten maken met een aantal wettelijke regels die op onze praktijk van 
toepassing zijn.

Tijdens de spreekuren hopen wij samen met u en uw partner een goede band op te bouwen.
Wij wensen een u geweldige tijd toe.

José en Hugo Heilema
Cindy de Vries-Portier  

Het idee van deze Power Point komt van:
J. Brendeke, 
huisarts in Koog a/d Zaan   

Niets van deze uitgave mag zonder de uitdrukkelijke

toestemming van de auteurs gekopieerd worden.


