
Communicatiebericht Franciscus Gasthuis  

 

Concentratie acute verloskunde in Franciscus Gasthuis per 11 juli 
Door het grote tekort aan gespecialiseerde zorgprofessionals lukt het niet langer om op 

beide ziekenhuislocaties van Franciscus de volledige geboortezorg te bieden, die zwangere 
vrouwen en pasgeboren baby’s nodig hebben. Dit heeft tot gevolg dat de verlos-, kraam- en 

-neonatologie afdelingen van Franciscus Vlietland vanaf 11 juli samengevoegd worden met 
deze afdelingen in Franciscus Gasthuis. Alle bevallingen en zorg voor neonaten vinden vanaf 

maandag 11 juli plaats in Franciscus Gasthuis. Voor de controles voor en na de bevalling 
kunnen zwangere vrouwen op beide ziekenhuislocaties terecht.  

 
Meer capaciteit en continuïteit van zorg 

Door de bevallingen op één locatie te begeleiden neemt de beschikbare capaciteit toe naar 7 

tot maximaal 11 verloskamers. In de huidige situatie varieert dit tussen 4 en 7 verloskamers 
verdeeld over 2 locaties. We creëren dus een grotere capaciteit, meer stabiliteit en minder 

weigeringen van bevallingen. Zo kunnen we de kwaliteit en de continuïteit van zorg voor de 
zwangere vrouwen en de pasgeboren baby’s borgen. 

 
Verloskundig Prenataal Triage Centrum 

Met de verloskundigen in de regio en de gynaecologen kijken we naar een 
toekomstbestendige invulling van de prenatale zorg op beide locaties. Zo starten de 

eerstelijns verloskundigen uit de regio Nieuwe Waterweg Noord per oktober met een 

Verloskundig Prenataal Triage Centrum in Franciscus Vlietland in Schiedam. In dit centrum 
kunnen zwangere vrouwen terecht voor acute eerstelijnszorg, zorg verleend door de eigen 

verloskundige. Een aantal zaken, die voorheen in het ziekenhuis door gynaecologen gedaan 
werden, gaan de eerstelijns verloskundigen in het triagecentrum overnemen. Ook hiermee 

wordt in het ziekenhuis extra capaciteit gecreëerd.  
 

Gevolgen voor de HAP Schievliet (locatie Vlietland) 
Op dit moment is er buiten kantooruren (en tijdens openingstijden van de HAP) voor de 

geboortezorg nog een kinderarts beschikbaar op locatie Vlietland. Na de concentratie van de 

geboortezorg is er tijdens de openingstijden van de HAP geen kinderarts meer aanwezig op 
locatie Vlietland. Voor de huisartsen op de HAP Schievliet heeft dit tot gevolg dat een fysiek 

meekijkconsult door de kinderarts in de huidige vorm niet meer mogelijk is. Overdag blijft er 
in Vlietland wel de mogelijkheid voor een beoordeling op de polikliniek en de acute kamer op 

de kinderdagverpleging.  
In overleg tussen de kinderartsen en een vertegenwoordiging van de HAP Schievliet, is 

gekomen tot verschillende alternatieve vormen van ondersteuning, consultatie en overleg op 
de HAP Schievliet. De exacte werkwijze wordt volgende week separaat gecommuniceerd aan 

de huisartsen, die verbonden zijn aan deze HAP.  

 
Overzicht afschalen zorg Franciscus Vlietland  

De concentratie van zorg vindt definitief plaats op 11 juli. In de dagen voorafgaand aan 11 
juli, wordt er in Franciscus Vlietland al geboortezorg afgeschaald en kunnen vanaf dan niet 

meer alle zwangere patiënten naar deze locatie worden ingestuurd. De betrokken partijen 
worden hierover afzonderlijk geïnformeerd. 

Wij betreuren dat wij door het grote personeelstekort genoodzaakt zijn om de geboortezorg 
vervroegd te concentreren. We hadden dit graag pas gedaan met de opening van het nieuw 

te bouwen Vrouw & Kind Centrum. Hiermee behouden we bevalcapaciteit voor de regio en 

borgen wij de kwaliteit.  
 

 


