Bijlage 1:
SWOT-analyse Zorgpad zwangerschap en geboorte
Vraag aan de leden van de werkgroep:
Welke sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (opportunities) en
bedreigingen (threats) ervaar jij in de begeleiding van toekomstige gezinnen?
Sterktes

Zwaktes

-

-

-

prenatale consultatie in het ziekenhuis
reeds bestaand protocol
zwangerschapsbegeleiding
contact met de 1e lijn is gelegd
kringen voor de vroedvrouwen
bijna elke moeder heeft prenataal een
vroedvrouw en er zijn meer vroedvrouwen
goede (medische) opvolging zwangerschap
via gynaecoloog
k&g postpartum opvolging, voornamelijk
kind
vaccinatiegraad bij baby’s
borstvoedingsbegeleiding
eerste lijn zorgregio’s
doorverwijzing
direct toegankelijke hulp is er, zowel
psychisch als fysisch (en betaalbaar)
overleg i.v.m. advies en in zorgwekkende
situaties
samen zorg en ondersteuning delen in
transitie zwanger – ouder worden

-

-

-
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gebrek aan structuur, coördinatie
chaotische communicatie tussen de
verschillende actoren eerste lijn
geen eenduidig protocol
weinig overleg tussen verschillende
zorgverleners
geen goede kennis van de andere
eerstelijnszorgverleners
ouder krijgt ‘tegenstrijdige’ of verkeerde
informatie omdat partners elkaar en
elkaars aanbod onvoldoende kennen
momenteel niet duidelijk welke
samenwerking er door tweede lijn
gevraagd of verwacht wordt
weinig ondersteuning voor sociaal
zwakkere zwangere, bevallen vrouwen bv.
mensen met een migratieachtergrond,
mensen met een verslaving
mensen zonder papieren hebben geen
paspoort, waardoor gegevens niet
gemakkelijk kunnen gedeeld worden bv.
door huisartsen
de kwetsbare groep valt vaak tussen de
mazen van het net, weinig duidelijke info
voorhanden
postpartum opvolging ontbreekt
nog niet iedereen vertrekt uit het
ziekenhuis met geplande zorg
teveel vroedvrouwen werken alleen, beetje
wildgroei
soms lange wachttijden
angst voor wat er zal komen tijdens en
kort na de zwangerschap
ondersteuning en screening op psychisch
vlak zowel tijdens zwangerschap als na de
bevalling
‘eindleeftijd’ kind: vaak stopt postnatale
zorg tussen 12 en 18 maand (bv. Zoersel)
= voor ouders vaak niet voldoende
te enge visie op pre/postnataal vlak bv. bij
zwangerschapsverlies: wordt vergeten of
als niet belangrijk bestempeld
het niet betrekken van kinesist
informatie over borstvoeding
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Kansen
-

-

-

organisatie postnatale zorg
nog meer postpartum opvolging voor elke
moeder
verbetering in samenwerking tussen
zorgverleners
goede afspraken voor doorverwijzing
sociale kaart op punt stellen
beter kennen van collega’s en werking
organisatie voor betere doorverwijzing
hulp op elkaar afstemmen
samen zorg delen, mekaar complementair
aanvullen, samen rond een gezin staan
meer groepspraktijken zodat continuïteit
verzekerd wordt
communicatie binnen eerste lijn,
kinddossier, huisarts
app ontwikkelen: waar kan je terecht met
welke vraag
zelfstandige vroedvrouwen die kort na
thuiskomst van de kersverse moeder en
haar baby eerste problemen opmerken
bestaande goede initiatieven zoals
babybabbels en speelbabbels: waar jonge
ouders elkaar kunnen ontmoeten en soms
uit het isolement komen
algemeen goede medische zorg

Bedreigingen
-

-
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gevoel van concurrentie tussen
zorgverleners
verlies van controle
angst betreffende verantwoordelijkheden
depressie: hoe juist behandelen
overload aan informatie / consultaties /
aantal zorgverleners
overnemen van takenpakket
taalbarrière
afbakenen regio
alle zorgverleners aanzetten om dit traject
te hanteren
kort verblijf waarbij kwetsbaarheden
gemist worden
te weinig voorkennis van sommige
zwangere vrouwen
onvoldoende tijd om te wennen aan het
idee van zwanger zijn en een kind te
krijgen
onvoldoende ondersteuning door eigen
netwerk bij onzekerheid
te veel goedbedoelde raad
isolement van pas bevallen moeder (terwijl
het niet altijd rozengeur en maneschijn is)
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