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Inleiding/samenvatting 
In de raad van 22 april 2021 zijn vragen gesteld over vaccinaties en de rol van de 
verloskundigenpraktijk daarbij. Bij de beantwoording heeft de wethouder toegezegd dat de 
gemeente en een jeugdarts van de GGDrU op basis van deze signalen in overleg gaan met de 
praktijk om te bespreken of zij de informatie op een objectieve manier doorgeven aan de 
aanstaande ouders.. En het dragen van mondkapjes wordt ter sprake gebracht.
Op verzoek van de raad is er een terugkoppeling opgesteld van dit gesprek dat heeft 
plaatsgevonden op 6 mei 2021. De terugkoppeling is afgestemd met de verloskundigen en de 
jeugdarts.

De volgende zaken zijn besproken:

Proces 
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma Voorheen lag deze taak bij de RIVM. De GGDrU voert de 
vaccinaties uit. Daarin is geen verandering gekomen. De verloskundigen hebben er een taak 
bljgekregen, namelijk het informeren van aankomende ouders over de Maternale Kinkhoest 
Vaccinatie.. Hoewel de verloskundigen hiervoor geen extra tijd en geld hebben gekregen vanuit 
het rijk, informeren ze de ouders tijdens een consult over de vaccinatie en staan er in de 
praktijk folders.. Gezien het beperkte aantal zwangere vrouwen in Woudenberg is er geen 
Maternale kinkhoest spreekuur in Woudenberg. Ze kunnen terecht op het Maternale Kinkhoest 
Vaccinatie spreekuur in Leusden of op een andere locatie van GGDrU.
De verloskundigenpraktijk heeft verder toegelicht dat bij acht weken zwangerschap er een 
uitgebreid informatiegesprek plaatsvindt (counseling) waarin onder andere de mogelijkheden 
voor prenatale screening worden besproken zoals NIPT en de 20 weken echo.. Op de website 
van de praktijk is hierover meer informatie te vinden 

://verloskun u loenmdevalleí nl/zwahger-¿zíin/“iouwmtraiectwonzemzor/prenataleeonerzoeken 

Rolverdeling 
Wat betreft de Maternale Kinkhoest Vaccinatie hebben de verloskundigen een informerende 
rol. Ze attenderen van de ouders op vaccinatie en verwijzen naar de GGDrU. Naast het 
vaccineren zelf heeft de GGDrU een adviserende Bij de GGDrU kunnen ouders terecht met 
hun vragen en eventuele twijfels. Het uitgangspunt van de GGDrU ls dat ouders over zo 
volledige mogelijke informatie beschikken zodat ze een verantwoorde keuze kunnen maken 
(shared decision making).

Samenwerking 
We constateren dat de basis op orde is. De jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de GGDrU en 
de verloskundigen hebben goed contact met elkaar en weten elkaar te vinden als dat nodig is.

Verder constateren we dat het belangrijk is dat juist ouders die bedenkingen hebben tegen 
vaccinaties, weten dat ze met kritische vragen ook terechtkunnen bij het spreekuur van de 
GGDrU. En dat ze zich veilig voelen om naar het spreekuur toe te gaan. De verloskundigen 
(blijven) de ouders met bedenkingen hierop attenderen en op de noodzaak om juist dan ln 
gesprek te gaan met de jeugdarts om hun vragen te stellen en tot verantwoorde keuzes te 
komen..

Mondkapj'es 
De gemeente heeft de verloskundigen geattendeerd op de richtlijnen van het RIVM rondom het 
dragen van mondkapjes. De verloskundigen volgen de RIVM regels en de regels van de eigen 
beroepsgroep KNOV.
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