Workflow ontwikkeling VSV Samen protocollen inclusief update
Nieuw VSV Samen protocol
- Verzoek om nieuw VSV protocol komt bij de Programmaraad
• vanuit het werkveld: 1e, 2e of 3e lijn, kraamzorg, JGZ
• naar aanleiding van bevindingen bij de perinatale audit
• naar aanleiding van landelijke ontwikkelen
• op verzoek van de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
- Programmaraad geeft de VSV werkgroep protocollen opdracht tot ontwikkeling nieuw VSV
protocol.
- Een of twee leden van de werkgroep protocollen gaan zelf aan de slag met het ontwikkelen
van het nieuwe VSV protocol, of:
- De werkgroep protocollen vraagt collega’s uit het werkveld om het VSV protocol te
ontwikkelen, de werkgroep houdt de voortgang in de gaten en kan ondersteunen.
- Concept nieuw VSV protocol wordt besproken in de werkgroep.
- Het concept wordt door de werkgroep protocollen naar alle betrokken en relevante
zorgverleners gestuurd die het protocol becommentariëren namens hun achterban.
- Opmerkingen en aanpassingen worden gedaan door de auteur en werkgroep.
- Na definitieve goedkeuring door de werkgroep en door de achterban wordt het VSV
protocol ter goedkeuring naar de Programmaraad gestuurd.
- Het VSV Samen protocol komt op de website van VSV Samen: www.samennijmegen.nl
- De werkgroep protocollen licht de achterban in dat er een nieuw VSV Samen protocol op
de website staat.
- Na publicatie van de het VSV Samen protocol is het protocol definitief dat wil zeggen dat
alle betrokken partijen het protocol in principe navolgen.
Update VSV Samen protocol
- Verzoek om update VSV Samen protocol:
• vanuit het werkveld: 1e, 2e of 3e lijn, kraamzorg, JGZ
• naar aanleiding van bevindingen bij de perinatale audit
• door landelijke ontwikkelingen
• door de Programmaraad
• door verstrijken van de geldigheidstermijn van het protocol
- De oorspronkelijke auteur krijgt het verzoek om het protocol van een update te voorzien.
Dit kan ook een lid van de werkgroep protocollen zijn.
- Het concept van de update wordt door de werkgroep protocollen naar alle betrokken en
relevante zorgverleners gestuurd die het protocol becommentariëren namens hun
achterban.
- Na definitieve goedkeuring door de werkgroep en door de achterban wordt het concept
van de update VSV protocol ter goedkeuring naar de Programmaraad gestuurd.
- De update van het VSV Samen protocol komt op de website van VSV Samen:
www.samennijmegen.nl
- De werkgroep protocollen licht de achterban in dat er een nieuwe update van een VSV
Samen protocol op de website staat.
- Na publicatie van de update van het VSV Samen protocol is het protocol definitief dat wil
zeggen dat alle betrokken partijen het protocol in principe navolgen.

