Zwangerschap en
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van het kennisnetwerk
geboortezorg en
onderzoeksprojecten
Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap
en een gezond kind
Programma Zwangerschap en Geboorte

Inleiding
Wat doen de consortia, die samen het kennisnetwerk
geboortezorg vormen, aan het verbeteren van de
zorgpraktijk en welk onderzoek voeren zij uit? Die
vraag was het uitgangspunt voor dit magazine van
het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte.
Dit programma heeft als doel het verkrijgen van
kennis die helpt de perinatale en maternale sterfte
en morbiditeit in Nederland terug te dringen.
In de consortia zwangerschap en geboorte werken
verschillende professionals hier samen aan.
Het magazine biedt een overzicht van de projecten
van het programma. Elk consortium presenteert zich
en zijn onderzoeksproject. Ook komen de 2 landelijke
onderzoeken aan bod, over de effecten van geboortecentra en het opsporen van groeivertraging.
Het magazine is in 2013 uitgebreid met de 6 projecten
over preconceptiezorg en in 2014 met de 2 pilots
over zwangerschap en werk.
Wij wensen u veel leesplezier.

Dit magazine is digitaal beschikbaar op www.zonmw.nl/zwangerschapengeboorte en op www.zonmw.nl

Kennisnetwerk geboortezorg
Consortia Zwangerschap en Geboorte en onderzoeksprojecten
Klik op een van de onderstaande projecten of op een locatie op de kaart voor meer informatie

Noord Nederland (ZeGNN)
ACTion project

Netwerk geboortezorg Noordwest Nederland
LOCoMOTive studie
De PROPELLOR studie
ESPRIT studie

Overĳssel
Coördinatie van zorg

Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)
RESPECT studie

Noordelĳk Zuid-Holland
Centering Pregnancy

Zuidwest Nederland
Krachten bundelen tegen risico’s

Oost Nederland
MĳnZw@ngerschap

Brabant
Impact van teamtraining

Limburg
Expect studie

Landelĳke projecten
IRIS studie
Landelĳke evaluatie geboortecentra

Preconceptiezorg projecten
Preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
Lokaal afstemmen van preconceptiezorg
Ethische kwesties
Slimmer Zwanger
Voorbereiden op de zwangerschap
Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat
Het ontwikkelen van de Preconceptionele
Indicatielĳst (PIL)

Pilots zwangerschap en werk
Arbeid en gezond zwanger –
maak er werk van!
De app ‘gezond werken tĳdens
de zwangerschap’

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte
Noord Nederland (ZeGNN)
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 –
november 2016 (4 jaar)
Contactpersoon Lies van der Wal
E-mail L.vdwal@rosfriesland.nl
Website www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/

Gegevens omvang regio

Provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Aantal inwoners 1,67 miljoen
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio 18.000

Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

De perinatale sterfte is relatief hoog, gemiddeld ongeveer 10%
boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast is er problematiek
rond lage SES (‘witte’ achterstand op basis van werkloosheid,
uitkeringsafhankelijkheid, laag inkomen), diversiteit (ongeveer
10% allochtoon en 5% niet-westers allochtoon) en leefstijl
(roken, alcohol, overgewicht, diabetes).
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Met wie wordt samengewerkt?

We werken samen met alle ziekenhuizen in de noordelijke
provinciën (aantal 11) (behalve ziekenhuis Meppel) en met alle
VSV’s rondom deze ziekenhuizen. Verder zijn ROS Friesland
en Groningen, ProGez, GGD Groningen Friesland en Drenthe,
en kraamzorgorganisaties betrokken bij het consortium.
Organisaties voor patiëntenbelangen (Zorgbelang) zijn eveneens
betrokken. De samenwerking met Academische Innovatiewerkplaatsen via de Hanze Hogeschool en de Academie
Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) wordt momenteel
opgezet.

Met wie werkt u niet samen (regionaal)?

Het ziekenhuis Meppel en het VSV daar vallen buiten dit
consortium. Zij participeren in het Consortium Overijssel/Twente.

Project

ACTion-project op-maat-gemaakte strategieën voor
implementatie van verbeterpunten uit de audit

Volgend
Consortium
Terug naar
de kaart

0MM

Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
(regionale consortia AMC en VUmc)
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016
(4 jaar)
Contactpersoon S.D. Dubos (regiocoördinator Netwerk
Geboortezorg Noordwest Nederland)
E-mail coordinatorrca@gmail.com
Website www.nwgz.nl

Gegevens omvang regio

Provincie Noord-Holland en Flevoland
Steden Den Helder, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Hoofddorp,
Haarlem, Amsterdam, Almere, Lelystad, Beverwijk, Zandstad,
Amstelveen
Aantal inwoners Noord-Holland: 2.719.764, Flevoland 398.174
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio Ongeveer 33.000
In het kader van een naadloze aansluiting van de verschillende
schakels in de geboorteketen in onze regio, hebben beide
consortia zich verenigd in het Netwerk Geboortezorg Noordwest
Nederland. De consortia werken binnen het netwerk nauw samen
aan de gemeenschappelijke doelstellingen. Het Netwerk richt zich
momenteel op het accorderen en implementeren van multidisciplinaire regioprotocollen en het stimuleren van de ketensamenwerking. Dit wordt ondersteund door het project Noordwest Nederland op één lijn en de ontwikkeling van een app voor
alle geboortezorg professionals in het werkgebied.

Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

De regio kenmerkt zich door een deels stedelijk karakter met
wisselende (stads-) problemen en wijken waarin vroeggeboorte en
etniciteit en lage sociaaleconomische klasse een rol speelt als
mede ook de problemen van niet-stedelijk karakter waar
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problemen een rol spelen van schaal grootte, specialisatie en
vervoerstijd van patiënte. Dit komt mede doordat het de grootste
regio is binnen Nederland.

Met wie wordt samengewerkt?

Ziekenhuizen (aantal 18): Spaarne Kennemer Gasthuis, Rode Kruis
Ziekenhuis, MC Alkmaar, Gemini ziekenhuis, Waterland Ziekenhuis,
Westfries Gasthuis, MC Zuiderzee, Ter gooi ziekenhuizen,
BovenIJ Ziekenhuis, Amstelland, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis,
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis,
Flevoziekenhuis, Zaans MC.
Verloskundigenpraktijken (aantal 90), VSV’s (aantal 18), ROS:
1ste lijn Amsterdam, ZONH, Raedelijn, ProGez, ROSAlmere, GGD,
Academische werkplaats JGZ Academische werkplaats Noord
Holland, Kraamzorgorganisaties, Academie Verloskunde
Amsterdam Groningen (AVAG), Huisartsen werkzaam in de
verloskunde, Ambulance personeel, Patiëntenplatform.

Project VUmc

LOCoMOTive studie gestructureerde overdrachten
in de verloskunde

Project AMC

De PROPELLOR studie onderzoek naar prognostische factoren voor
vroeggeboorte en ontwikkelen predictiemodel

Project AMC

ESPRIT studie zorgvuldige invoering van niet-invasieve
prenatale testen

Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

‘Samen voor een
betere geboortezorg’
Dit is misschien een wat saaie slogan, maar wel een die het beste
de doelstelling van het consortium Noord Nederland verwoordt,
vindt coördinator Geertje Karstens. ‘Ik weet dat het obligaat klinkt,
maar we willen hiermee uitdrukken dat we met ál onze activiteiten
de samenwerking tussen hulpverleners en organisaties in de
geboortezorg willen bevorderen.’
Zowel de activiteiten van het Consortium

wederom: samenwerken. In het consortium

zieningen. Bovendien loopt er in de noorde-

Nederland als van het bijbehorende onder-

samen op.’

gemeentelijke herindeling, wordt de zorg

Zwangerschap en Geboorte Noord

zoeksproject ACTion zijn gericht op het

en onderzoek trekken we voortdurend

realiseren van een optimale samenwerking

Minder voorzieningen

Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en de

provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

via professionalisering van de Verloskundige
ontwikkeling van protocollen. Het project
ACTion heeft als specifiek doel om in

de hele keten van de geboortezorg de

implementatie van resultaten uit audits
te verbeteren. ‘Dat vergt maatwerk en
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‘Onder Noord-Nederland vallen de

De afstanden tussen de voorzieningen zijn
vaak groot, waardoor er problemen in de

geboortezorg kunnen ontstaan. Omdat het
aantal inwoners in alle 3 de provincies

afneemt, daalt ook het aanbod aan voor-

lijke provincies een langdurend proces van
voor jeugd gereorganiseerd en moeten de
gemeenten fors bezuinigen. Wij en vooral

de VSV’s zullen dit bij de uitvoering van het
project gaan merken. De perinatale sterfte
in Noord-Nederland is in vergelijking met
Europese cijfers hoog. Gemiddeld ligt het
voor de drie provincies op rond de 11 per

1000 geboorten, terwijl het Nederlandse

gemiddelde op 9,5 per 1000 geborenen ligt.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de

Met de stuurgroep stellen we een actie-

Bovendien weten we dat samenwerking

bepaalde delen in Noord-Nederland

projecten hebben benoemd. Deze gaan

samenwerking wordt vaak verondersteld

bekende risicofactoren die zeker voor

ongunstig zijn; veel zwangere vrouwen
hebben te maken met slechte sociaal-

economische omstandigheden, waarbij er

vaak sprake is van overgewicht, overmatig
alcohol- en drugsgebruik en huiselijk
geweld.

Er zijn dus uitdagingen genoeg. We
beschouwen het dan ook als een

mazzeltje dat er nu al veel goed functio-

nerende VSV’s zijn. Sommige VSV’s werken
al goed samen met de CJG’s, gemeenten

programma op waarin we een aantal

bijvoorbeeld over het gebruik van protocollen, een checklist om de organisatie-

omwikkeling te meten, de kwetsbare groep
zwangere vrouwen en de participatie van
cliënten.

Om het werken met protocollen te stimuleren hebben we aan alle VSV’s gevraagd

welke protocollen zij gebruiken en welke

daarvan goed te toetsen zijn en eventueel
in de hele regio gebruikt zouden kunnen

worden. Met een checklist kunnen de VSV’s

per definitie ingewikkeld is. Bij het begrip
dat diverse partijen dezelfde doelen en

belangen hebben, maar in werkelijkheid is

dat lang niet altijd het geval. Vaak is er juist
sprake van verschillende belangen en moet
er worden ‘onderhandeld’ om tot de

bekende win- win situatie te komen. Zowel
de coördinator van het ACTion project als

ikzelf hebben dan ook een andragogische

achtergrond en expertise op het gebied van
samenwerking- en verandermanagement.’

ook zelf in kaart brengen in hoeverre zij

Innovatiewerkplaats

ziekenhuizen fuseren en er steeds meer

verdeling, verbeteracties, implementatie

de werkdruk hoog. We merken dit nu al

betekenen dat de kwaliteit van zorg

vertalen in een assessmentinstrument,

en GGD-en. Wel staan sommige samenwerkingsverbanden onder druk omdat
schaalvergroting is in de zorg. Dit kan

verbetert, maar het aanbod aan voorzieningen daalt.’

Vier goed werkende protocollen

‘We willen de perinatale sterfte terug-

brengen naar het landelijk gemiddelde:

9,5 per 1000 geboorten. Dat is een concreet,
meetbaar getal. Ons andere doel is minder
goed meetbaar, namelijk een optimale
ketensamenwerking tussen alle zorg-

verleners en voorzieningen die voor moeder

en kind van belang zijn. Met ons consortium
en het project ProKind willen we een

blijvende professionalisering realiseren,

bij alle VSV’s. Dit betekent dat we de VSV’s

willen faciliteren bij hun inzet om professio-

neler te werken, waarbij we hen ook in staat
willen stellen om zelf te beoordelen in

hoeverre ze hierin slagen. Een belangrijke
manier om de kwaliteit van zorg te

verbeteren, is het werken met goede protocollen, die op elkaar zijn afgestemd. Daar
hoort ook een goede dataregistratie bij,

waardoor onderzoek en kennisvermeerde-

ring mogelijk worden. Aan het eind van ons
project willen we dat er minstens 4 van

zulke protocollen zijn ingevoerd. Op het

professioneel werken - denk aan visie, taak-

en borging. Deze checklist willen we

zodat elk VSV zijn eigen vorderingen op dit
punt kan beoordelen. Vervolgens kan dit
instrument ook voor een benchmark
worden gebruikt.

Voor een betere hulp aan kwetsbare

zwangeren moeten we vooral de structuur
van de zorg onder de loep nemen. Uit onze
eerste inventarisatie blijkt dat er in veel

regio’s verschillende initiatieven en losse
projecten zijn, maar meestal nog geen

structuur die een blijvende en professionele ketensamenwerking garandeert. Er
zijn bijvoorbeeld voorlichtingsprojecten
voor scholieren en voeding en beweeg-

programma’s voor (aanstaand) moeders,

maar een overkoepelende (gemeentelijke)
visie en structuur hierop ontbreekt vaak
nog. Om een actieve participatie van

cliënten te stimuleren, willen we dat elk

VSV met spiegelgesprekken gaat werken.
Dit is een beschreven methodiek waarbij
cliënten hun ervaringen aan een groep

zorgverleners vertellen. Per VSV is er nu

geld om één spiegelgesprek te organiseren,
maar we hopen met hulp van de verzeke-

raars meer spiegelgesprekken te realiseren.’

gebied van implementatie ligt hier dus een

Maximaal tien deelnemers

– juist deze synergie maakt ons consortium

draagvlak kunnen rekenen. Daarom vragen

parallel met ons onderzoeksproject ACTion
in onze ogen uniek’.

Spiegelgesprekken

‘We hebben een klankbordgroep en een

stuurgroep geformeerd waarin alle relevante partijen zitting hebben. Voor de
klankbordgroep hebben we ook

Zorgbelang uitgenodigd, een regionaal

platform dat de belangen van zwangere

vrouwen en/of moeders vertegenwoordigt.
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‘Onze projecten moeten op een breed

we aan alle deelnemers welke onderwer-

pen zij belangrijk vinden – de agenda moet

van hen zelf komen. Van ons vraagt dit veel
‘overleg en bevragen’ en soms wat ‘trekken

en organiseren’. Zo hebben we gemerkt dat
we niet meer dan 10 mensen voor een
bijeenkomst of vergadering moeten

uitnodigen. Als het er meer zijn, lukt het

niet meer om een gelijkwaardige inbreng
van elke deelnemer te realiseren.

‘Bij alle partijen die we willen bereiken, is
goed bij de VSV’s: de verbeteracties die zij
willen realiseren, komen bovenop hun

reguliere zorg en er komt nog zoveel meer

op ze af. Gelukkig zijn veel verloskundigen,
kraamverzorgenden en artsen bereid om
zich naast hun reguliere werktijd ook in

zulke organisatorische zaken te verdiepen,
maar financieel komen ze daarmee vaak

niet uit. In hun tariefstructuur wordt deze
tijd maar zeer beperkt vergoed. Ook daar
willen we met de zorgverzekeraars over

praten. Van een VSV hoorden we dat deze
zich tot een vereniging laat ‘omvormen’.

Elke deelnemende organisatie betaalt dan
contributie en vervolgens wordt een deel

van deze opbrengsten gebruikt om voor één
van de hulpverleners uren vrij te maken.

In deze uren kan bijvoorbeeld een verlos-

kundige organisatorische taken gaan doen.
Een onverwacht initiatief komt voort uit
onze contacten met Healthy Ageing

(www.healthy-ageing.nl), een platform dat
via allerlei programma’s een gezonde leefstijl en gezond ouder worden stimuleert.
In dit Healthy Ageing Programma wordt

samengewerkt met zowel het mbo, hbo,

universitair onderwijs en bedrijven. Binnen
dit programma zullen we een innovatie-

werkplaats opzetten, onder andere samen
met de Academie voor Verloskunde en het
UMCG. Hiermee willen we stimuleren dat
(aankomend) artsen, verloskundigen en
andere zorgverleners al tijdens hun

opleiding samenwerken. De studenten
kunnen hun onderzoek uitvoeren en

programma’s ontwikkelen in samen-

werking met of in opdracht van een VSV.
Ik denk dat we door een goede samen-

werking met het onderwijs nog veel winst
kunnen boeken.’

Project
ACTion project

Terug naar
de kaart

Op-maat-gemaakte strategieën voor implementatie van verbeterpunten uit de audit

Projecttitel Introduction of Audit generated Changes in perinatal care using Tailored implementation
strategies (ACTion-project)
Onderdeel van Regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN)
Begin- en einddatum (looptijd) 1 januari 2013 – 1 januari 2017 (4 jaar)
Contactpersoon Drs. A.P.Drost
E-mail a.p.drost01@umcg.nl

Korte beschrijving

In een eerder ZonMw project genaamd IMPACT is de perinatale
audit geïntroduceerd in Noord Nederland. De halfjaarlijkse

Vraagstelling / Hypothese

–

perinatale audit is inmiddels ingebed in de praktijk van de
11 VSV’s in Noord Nederland. Tijdens de audits worden de

in het zelfstandig doorvoeren van verbeterpunten door
het gestructureerd gebruik maken van implementatiestrategieën om zo de audit cirkel te completeren?

substandaardfactoren bepaald per besproken case en

–

Is een klant- en situatiegerichte strategie bevorderend voor

Gebleken is dat de invoering van de verbeterpunten achterblijft.

–

Welke factoren beïnvloeden het realiseren van de beoogde

vervolgens verbeterpunten/ actiepunten geformuleerd.

ACTion zal door middel van training en begeleiding de VSV’s
ondersteunen in kennis en vaardigheden opdoen om de

verbeterpunten te kunnen implementeren. Het implementatiemodel en de bijbehorende strategieën zullen op maat kunnen

de verbetering van de perinatale zorg?

doelen van de trainingsinterventie?

Relevantie

worden toegepast door de VSV’s waardoor kans op slagen

Het ACTion-project beoogt veranderingen ten bate van

Middels een stepped wedge design voeren we de trainings-

schappelijk relevant. Zo is het ook voor de patiënten een

verbetert.

interventie getrapt in bij de 11 VSV’s in 3 rondes. De interventie
zal zowel op proces als uitkomst (effecten en kosten) worden
geëvalueerd. Voor, tijdens en na de interventie wordt data

verzameld o.a. via vragenlijsten om in kaart te brengen welke
factoren de implementatie en het beoogde doel van de
interventie beïnvloeden.

Doel van het onderzoek

Door de training en begeleiding tijdens ACTion zijn de

professionals van de VSV’s in staat om verbeterpunten

voortkomende uit de audits zelfstandig en efficiënt door
te voeren binnen hun organisatie.
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verbetering van de perinatale zorg en is derhalve maat-

verbetering als verbeterpunten die doorgevoerd zijn ervoor
zullen zorgen dat een dreigende situatie niet of minder zal
behoren tot de risico’s van zwangerschap en bevallen.

Implementatie van verbeterpunten zijn beleidsmatig relevant

vanwege effectievere en positievere uitkomsten van zwangerschaps- en geboortebeleid.

Samenwerkingspartners

Alle professionals en betrokkenen van de 11 VSV’s in Noord
Nederland. Het UMCG. De diverse beroepsverenigingen.

‘De handen ineen
slaan voor een betere
geboortezorg’
Omdat je binnen een consortium samenwerkt, en dus de handen
ineen slaat, lijkt dit misschien een open deur, erkennen de
projectleiders van het regionaal consortium AMC en het regionaal
consortium VUmc. Maar de slogan is wel degelijk ambitieus.
‘We bedoelen niet alleen dat de 0e, 1e, 2e en

afgelopen jaren al hard gewerkt om de

beide consortia aanstuurt. ‘Ik heb nu bijna

maar ook dat de geografische gebieden van

elkaar af te stemmen. Vaak zijn de verwijs-

weer wat er speelt. Ik merk nu al dat ze van

3e lijn beter moeten gaan samenwerken,

beide consortia goed op elkaar aansluiten’,

vertelt Joris van der Post, een van de projectleiders van het regionaal consortium AMC.

‘Met onze consortia bestrijken we een vijfde
van Nederland’, vult projectleider

Christianne de Groot van het regionaal
consortium VUmc aan. ‘Ook zonder de
subsidie van ZonMw hebben we de
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geboortezorg in onze regio’s beter op

patronen bijvoorbeeld nog onduidelijk,

terwijl we weten dat dit de kwaliteit van

alle achttien VSV’s bezocht en weet over en
elkaars ervaringen willen leren’, vertelt Vink.

zorg niet ten goede komt.’

Hoge perinatale sterfte

consortia van het AMC en het VUmc hun

bekend maakten dat beide academische

Mede op verzoek van ZonMw hebben de
subsidieaanvraag op elkaar afgestemd.

Daarom is het extra handig dat ze in Stacy

Vink een coördinator hebben gevonden die

Juist in de week dat het AMC en VUmc

ziekenhuizen een alliantie zullen gaan

vormen, vertellen De Groot, Van der Post en

Vink over hun gezamenlijke plannen op het

gebied van zwangerschap en geboortezorg.

dit geldt voor de oorzaken van perinatale

Kwaliteitscirkel

de consortia weinig uitmaken, omdat beide

venties en de organisatie van de geboorte-

het opstellen en soms ook invoeren van

Naar hun inschatting zal deze alliantie voor
ziekenhuizen elkaar op dit gebied toch al
gevonden hadden. ‘Bij het opstellen van
onze aanvragen hebben we niet alleen

bekeken wat we kunnen afstemmen, maar
ook waarin we elkaar kunnen versterken.
We hebben immers beide onze sterke
punten‘, vertelt Van der Post.

Volgens De Groot loopt het VUmc bijvoorbeeld voorop op gebied van patiëntveiligheid in de geboortezorg. ‘Omdat tachtig
procent van de Nederlandse vrouwen

gedurende hun zwangerschap bij meer dan
één ‘lijn’ in zorg is, is de overdracht van
informatie erg belangrijk.

Communicatiefouten zijn een belangrijke

verklaring voor ziekte en sterfte tijdens de
zwangerschap. Wij hebben daarom multidisciplinaire teamtrainingen opgezet om

sterfte, de effectiviteit van potentiële interzorg. Het gevolg is dat er zowel regionaal
als landelijk vaak nieuwe interventies

worden ingevoerd zonder dat het onder-

liggende probleem bekend is, of zonder dat

we weten of de voorgestelde oplossing wel

effectief is. Ook de perinatale audits hebben
vooral meerwaarde als bekend is hoe

effectieve zorg voor zwangeren eruit zou
moeten zien. Dit is helaas nog maar in

beperkte mate het geval – daar willen we
met alle partners in de regio aan gaan
werken.’

Juist als het gaat om kennis(ontwikkeling)
is de verbinding tussen de lijnen van

belang, vinden de consortia. Tot nu toe was
er te weinig sprake van een geïntegreerde

dataverzameling in de geboortezorg – het
onderzoek vond ofwel plaats in de 0e of 1e

de communicatie en de procedures voor

lijn, ofwel in de 2e en 3e lijn.

gaan we deze ook evalueren.’

Patiënttevredenheid

voorsprong in het onderzoek naar (het

Stacy Vink de doelen van beide aanvragen

verwijzingen te verbeteren. Natuurlijk

Het consortium van het AMC heeft een
voorkomen van) vroeggeboorte. Dit is een
belangrijke reden van perinatale sterfte,

legt Van der Post uit. ‘Zo werken we er hard
aan om de moeders op te sporen bij wie

een vroeggeboorte dreigt. Het mooiste is
natuurlijk als je een vroeggeboorte kunt
voorkomen.’

Unieke kans

Bij beide consortia valt op dat sommige
gebieden hoge perinatale sterftecijfers
hebben. In Amsterdam Zuid-Oost

bijvoorbeeld is deze sterfte twee keer hoger
dan het landelijk gemiddelde. Volgens

Christianne de Groot spelen hierbij bekende
risicofactoren als lage sociaaleconomische
status en etniciteit een rol, maar zijn deze
verklaringen lang niet altijd afdoende.
‘In stadsdeel Slotervaart bijvoorbeeld

kunnen we de relatief hoge cijfers niet

verklaren. Op basis van de uitkomsten van
perinatale audit doen we hier onderzoek

naar. Dit levert kennis op die we ook voor
andere gebieden kunnen gebruiken.’

Ook Joris van der Post benadrukt het belang
van meer kennis. ‘Wij beschouwen dit hele

consortium als een unieke kans. Natuurlijk
liggen er problemen, maar deze subsidie

maakt het mogelijk om gezamenlijk naar
oplossingen te zoeken. Een van de onderliggende probleem is namelijk dat we op

belangrijke punten nog te weinig weten:
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Als coördinator van beide consortia kan
goed samenvatten. Zowel het AMC- als

het VUmc-consortium zijn erop gericht de
multidisciplinaire samenwerking in de

geboortezorg te stimuleren, de kennis in

de praktijk op basis van wetenschappelijk

onderzoek te verbeteren en de implementatie van alle beschikbare kennis te

bevorderen. ‘Daarbij willen we nadrukkelijk

ook de positie van (aanstaande) zwangeren
en hun partners versterken’, vertelt
Christianne de Groot.

Volgens Van der Post en De Groot moeten
beide consortia nog scherper nadenken
over het precieze doel dat ze willen

bereiken. De Groot: ‘Zo discussiëren we

over de vraag wat haalbaar is als het gaat
om de vermijdbare perinatale sterfte.

Ik vind dat we ons op een concreet getal

zouden moeten vastleggen, maar dat doen
we nu nog niet. Ik ben ook benieuwd hoe
andere consortia dat formuleren.’

Van der Post benadrukt dat de doelen niet

alleen in termen van sterftecijfers moeten
worden benoemd. ‘Natuurlijk moet de

sterfte omlaag, maar dit moeten we dan

wel realiseren met het gebruik van zo min
mogelijk interventies én met een hoge

tevredenheid van patiënten. We moeten

Beide consortia zijn al begonnen met

regionale protocollen. Het protocol acute
prehospitale verwijzingen ligt nu klaar.
Hierin worden alle belangrijke stappen

beschreven die nodig zijn als een zwangere
in de thuissituatie in de problemen komt.

‘Het gaat er dan bijvoorbeeld om waarheen
de zwangere verwezen wordt, wie er op
welk moment geïnformeerd wordt, om
welke informatie het gaat en wat er
verwacht wordt van de ambulancemedewerkers’, vertelt Van der Post.

Omdat dit protocol gemaakt is door een

werkgroep waarin alle relevante disciplines
vertegenwoordigd zijn, is de kans op een

succesvolle invoering automatisch groter,
denkt Vink.

De werkwijze die met dit onderwerp acute

prehospitale verwijzingen is gevolgd, dient
als voorbeeld voor de aanpak van andere

onderwerpen. Hypertensie, minder leven,

diabetes en dreigende vroeggeboorte staan
al op de agenda. Op basis van de (ontbre-

kende) kennis in richtlijnen en de uitkomsten van perinatale audits kunnen in de

toekomst ook andere onderwerpen worden
toegevoegd. ‘De kwaliteitscirkel sluit dan
goed’, constateert De Groot.

Bij de implementatie van de protocollen

kan steeds gebruik worden gemaakt van
de structuur van de VSV’s. Een ander

aanknopingspunt is het al bestaande

‘groot perinataal overleg’ dat twee keer

per jaar plaatsvindt, de ene keer in het AMC,
de andere keer in het VUmc. Traditioneel
werden verloskundigen, gynaecologen,

kinderartsen, perinatologen en neonato-

logen hiervoor uitgenodigd, maar met de

komst van de consortia zal deze groep tot

alle consortiumpartners worden uitgebreid.
Dit betekent dat bijvoorbeeld ook de vertegenwoordigers van verschillende GGD-en,

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg zullen
aansluiten.

Ook maakt de ZonMw-subsidie het mogelijk om zogeheten kwaliteitsmedewerkers

aan te stellen. Van der Post wil deze medewerkers parttime aanstellen om de VSV’s
te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het

uitvoeren van een studie of het implementeren van resultaten.

een balans zoeken tussen zo gunstig moge-

Een app voor de telefoon

doen – we moeten zeker geen dingen doen

mogelijk inbreng ‘van onderop’.

lijke uitkomsten en zo weinig mogelijk
die niet nodig zijn.’

Beide consortia investeren bewust in zoveel
Bij het samenstellen van een werkgroep

die een protocol gaat maken bijvoorbeeld,

Maar ook het veld zelf blijft in beweging.

relevante professionals vertegenwoordigd

soms juist gunstig. Zo wordt er in

let Stacy Vink er nadrukkelijk op dat alle
zijn. ‘Als we nog een discipline missen,
zoeken we net zo lang tot we iemand
gevonden hebben.’

Ook zullen de consortia er in hun informatievoorziening op letten dat zij alle

relevante partijen bereiken. Er komt een
toegankelijke website voor iedereen,

er worden regelmatig nieuwsbrieven

verspreid en bijeenkomsten georganiseerd.
Op 14 mei 2013 is er een grote kick off-

conferentie, waarbij er voor de deelnemers
veel ruimte zal zijn om ervaringen uit te
wisselen.

Beide consortia vinden het belangrijk

dat zwangeren en hun partners over hun
plannen en acties kunnen meepraten en
-beslissen. Christianne de Groot: ‘Om te
beginnen zullen we aan (aanstaande)

moeders en hun partners vragen welke

informatie ze willen hebben en hoe ze deze

informatie willen krijgen. We realiseren ons
dat we hier onvoldoende inzicht in hebben.’
Samen zullen de consortia verder

nagaan welke wegen ze hiervoor zullen
bewandelen. Mede omdat er geen

patiëntenorganisatie van zwangere

vrouwen is, vergt dit creativiteit en overleg
met de doelgroep zelf. Gedacht wordt

bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een

app die zwangere vrouwen op hun mobiele
telefoon kunnen downloaden en virtuele

netwerken voor zwangere vrouwen in hun

eigen buurt, in navolging van een voorbeeld
uit Engeland. Van der Post: ‘Veel van de risicofactoren die perinatale sterfte verklaren,

zijn ook weer factoren die voor gezondheid
op latere leeftijd van belang zijn. Het gaat

niet alleen om de gezonde moeder met een
gezond kind nu, maar ook om gezonde
moeders en kinderen in de toekomst.’

Leven en dood

In de 6 maanden die de consortia nu bezig

zijn, komt er al veel in beweging, merken de
projectleiders en de coördinator. Vooral

concrete resultaten zijn enthousiasmerend

voor de professionals. Zo levert het protocol
acute zorg al leerzame ervaringen op,

vertelt Van der Post. ‘Laatst hadden we

twee casussen die prachtig lieten zien hoe

een kind door deze goede afspraken gered
is. Maar er is helaas ook een casus die

illustreert hoe en waar het misging. Dit zijn
bevindingen waarbij leven en dood dichtbij
elkaar liggen.’
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Soms is dat voor een consortium lastig,

Amsterdam nu een coöperatie van verloskundigen opgericht, waardoor de onderlinge communicatie makkelijker wordt.
Een duidelijke kans ligt er volgens de

projectleiders ook in de participatie van

jonge professionals bij de activiteiten die de
consortia gaan ondernemen. ‘Ik zou

het heel mooi vinden als we artsen, verloskundigen of kraamverzorgenden in

opleiding bij onze activiteiten kunnen

betrekken’, vindt De Groot. ‘Zo investeer je
echt in de toekomst.’

Project
LOCoMOTive studie

Terug naar
de kaart

Gestructureerde overdrachten in de verloskunde
Projecttitel LOCoMOTive studie; Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site
Teamtraining effectIVEness
Onderdeel van Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2013 – januari 2017 (4 jaar)
Contactpersoon A. Romijn MSc
E-mail a.romijn@vumc.nl

Korte beschrijving

Vraagstelling / Hypothese

op nauwe samenwerking tussen professionals. Dit heeft

gericht op het implementeren van een gestructureerde

Het Nederlands model van verloskundige zorg is gebaseerd
veelvuldige overdrachten tot gevolg. Onderzoek heeft uit-

gewezen dat overdrachtsmomenten een kwetsbare schakel

vormen in de verloskundige keten, met risico’s op onbedoelde
schade bij moeder en kind. Er zal daarom gewerkt moeten

worden aan betere communicatie en samenwerking om de

Wat is het effect van een multidisciplinaire teamtraining,
overdracht tijdens zwangerschap en de bevalling;
–
–

zorguitkomsten te verbeteren.

–

niet-technische vaardigheden in een longitudinaal multi-

–

De LOCoMOTive studie richt zich op het verbeteren van deze
centrisch onderzoeksopzet. Vijf Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) zullen opeenvolgend starten met het

stapsgewijs implementeren van een gestandaardiseerde

op de ervaren kwaliteit en veiligheid van de verloskundige
keten door zowel de zwangere vrouw als de obstetrische
zorgprofessionals?

op de volledigheid en accuraatheid van de overdracht van
informatie tijdens verwijzing van de zwangere vrouw?

op de variatie in besluitvormingsproces rond de bevalling
door obstetrische zorgprofessionals?

overdracht met behulp van multidisciplinaire teamtrainingen.

Relevantie

ongeplande verwijzingen van eerstelijns verloskundigen

netwerk geboortezorg Noordwest Nederland:

Dit onderzoek richt zich op alle antenatale en perinatale

naar klinische zorg vanaf 22 weken zwangerschap tot twee uur
na de bevalling. Gedurende twee jaar zal op vaste meet

momenten gekeken worden naar onder andere, de mate van
inter-professionele samenwerking; het gebruik van de

gestandaardiseerde overdracht en perinatale en maternale
zorguitkomsten.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de perinatale zorguitkomsten
te verbeteren door zowel de kwaliteit van overdrachtsmomenten als de interprofessionele samenwerking te
verbeteren in de verloskundige keten.

Dit onderzoeksproject sluit aan bij 3 speerpunten van het
1

verbeteren van patiëntveiligheid,

3

het versterken van samenwerking binnen VSV’s.

2

praktijkgerichte inter-professionele interventies op het

verloskundig handelen en de uitkomsten daarvan. Deze

kennis kan worden gebruikt voor een model voor betere
samenwerking en geïntegreerde zorg in de regio.

Samenwerkingspartners
–

Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland –

–

Verloskundige Samenwerkings Verbanden uit de regio

–

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

versterken van participatie van zwangere vrouwen en

Tevens zal dit project meer inzicht geven in de impact van

–

12

op perinatale morbiditeit en mortaliteit?

0e t/m 3e lijn

Noordwest Nederland
ZonMw

EMGO+ Institute for Health and Care Research,
VU Medisch Centrum

Project
De PROPELLOR studie

Terug naar
de kaart

Onderzoek naar prognostische factoren voor vroeggeboorte en ontwikkelen
predictiemodel
Projecttitel Multidisciplinary step in the prediction and primary prevention of preterm birth
– Prevention of Preterm Birth –
Onderdeel van Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) februari 2013 – februari 2017 (4 jaar)
Contactpersoon Dr. P.J. Hajenius
E-mail p.hajenius@amc.uva.nl

Korte beschrijving

Vraagstelling / Hypothese

sterfte in Nederland.

van spontane vroeggeboorte sterk verbeterd wordt en

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van perinatale
Van alle perinatale mortaliteit en morbiditeit wordt 50-70%
veroorzaakt door vroeggeboorte. Daarom is preventie van

vroeggeboorte een belangrijk doel binnen de verloskunde.
De meerderheid van de vroeggeboortes blijft echter on-

opgemerkt tot het moment dat de vroeggeboorte moeilijk

of niet meer te voorkomen is. Er zijn al bekende risicofactoren

(2) dat het risico van vroeggeboorte verminderd wordt door
interventies op het gebied van public health en medische

interventies zoals het gebruik van progesteron, een pessarium
of groepsconsulten.

voor vroeggeboorte, maar er is veel ruimte voor verbetering

Relevantie

kan resulteren in een tijdige interventie waardoor de zwanger-

voor spontane vroeggeboorte gemaakt. Hierdoor kan er in de

in het screenen naar risicofactoren. Een betere risicoselectie
schaps- en neonatale uitkomst wordt verbeterd.

Het project betreft een observationele cohort studie onder

4000 nullipara zwangeren (vrouwen die nog niet eerder een

kind hebben gebaard) van 18 jaar en ouder met een laagrisico
zwangerschap die zich voor het eerst melden bij een verloskundige of een arts vòòr een zwangerschapstermijn van
24 weken.

Doel van het onderzoek

In deze studie worden prognostische factoren voor vroeggeboorte in een laagrisico populatie nullipara zwangeren

bestudeerd. Deze factoren zullen worden gerelateerd aan het

voorkomen van vroeggeboorte en aan neonatale uitkomsten.
Het project is uniek omdat het de factoren integreert op het
gebied van public health en de factoren gerelateerd met de

partus en lichamelijke inspanning, klinische factoren en met
het beloop van de zwangerschap.

De verzamelde data zullen worden gebruikt om een predictiemodel voor vroeggeboorte te ontwikkelen en te valideren.
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Met behulp van de verzamelde data wordt een predictiemodel
toekomst een betere risicoselectie plaatsvinden en kunnen
interventies worden uitgevoerd die de zwangerschaps-

uitkomsten verbeteren. Voor zwangeren binnen de studie

vinden extra testen plaats waardoor een vroegere opsporing
van een mogelijke dreigende vroeggeboorte kan worden
opgemerkt.

Samenwerkingspartners

Er wordt samengewerkt met het Geboortezorg Consortium
Midden Nederland (GCMN) en het consortium Limburg

aangezien deze consortia eveneens een onderzoek over
risicoselectie en -screening uitvoeren.

Project
ESPRIT studie

Terug naar
de kaart

Zorgvuldige invoering van niet-invasieve prenatale testen
Projecttitel De ESPRIT-studie; Ethical Social Psychological Research for Implementing Screening for fetal Trisomies
Onderdeel van Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2014 (2 jaar)
Contactpersoon Dr. L. Henneman, senior onderzoeker VUmc
E-mail l.henneman@vumc.nl
Website www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1398/widening-scope-of-prenatal-screeningby-non-invasive-prenatal-testing-nipt/background/

Korte beschrijving

De opkomst van non-invasief prenataal testen (NIPT) zal naar
verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de

Vraagstelling / Hypothese
1

prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het

waarvan Down syndroom (trisomie 21) de bekendste is. Sinds
kort is een DNA test beschikbaar die trisomie 21 potentieel

syndroom? Welke informatie hebben zwangeren nodig voor
2

zonder miskraamrisico kan vaststellen enkel op basis van een
bloedmonster van de zwangere. De voordelen lijken evident.

De verschillende aandoeningen waarop een foetus getest kan

worden zal naar verwachting ook toenemen. Daarmee betekent
invoering van NIPT een mogelijk radicale verandering in de

manier waarop we naar prenatale screening kijken. De ESPRIT

studie (Ethical Social Psychological Research for Implementing

Screening for fetal Trisomies) zal door middel van vragenlijsten
en (groeps)interviews de mening van zwangeren en haar

partner en betrokken stakeholders ten aanzien van NIPT in

kaart brengen. Ook zal een ethische analyse worden gedaan.

ten aanzien van de invoering van NIPT, als alternatief voor
de huidige eerste trimester combinatietest op Down

bepalen van het risico op een aangeboren afwijking bij een

foetus – gaat het onder meer om chromosomale afwijkingen

Wat zijn de attitudes van zwangeren en hun partners

het maken van een geïnformeerde beslissing bij NIPT?

Wat is de mening van zorgprofessionals (o.a. gynaecologen,
verloskundigen, klinisch genetici) en andere stakeholders

(o.a. verzekeraars, beleidsadviseurs, patiëntenorganisaties)
3

ten aanzien van de invoering van NIPT?

Wat zijn de mogelijke ethische gevolgen van de invoering
van een op NIPT gebaseerde prenatale screening?

Wat betekent een uitbreiding van NIPT op meerdere

aandoeningen voor het huidige normatieve kader voor
prenatale screening?

Relevantie

De introductie van NIPT zal zorgvuldig moeten worden

voorbereid. Met name is het van belang dat goed geïnfor-

Doel van het onderzoek

meerde keuzes van zwangeren gewaarborgd blijven.

hun partners, zorgprofessionals en ouders van een kind met

invoering van NIPT.

Doel van de ESPRIT studie is om na te gaan hoe zwangeren en
een aangeboren aandoening denken over deze nieuwe

testmethode, en voor welke aandoeningen NIPT in de toekomst

Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan het opstellen

van richtlijnen voor de screeningspraktijk en beleid bij de

toegepast zou moeten kunnen worden. Het onderzoek geeft

Samenwerkingspartners

die relevant zijn voor de invoering van NIPT.

organisaties (VSOP); Vakgroep Health Ethics & Society,

meer inzicht in de psychologische, sociale en ethische aspecten

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiënten-

Universiteit Maastricht; EMGO instituut voor onderzoek
naar gezondheid en zorg.
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Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel
Begin- en einddatum (looptijd) februari 2013 – februari 2017 (4 jaar) Met wie wordt samengewerkt?
Ziekenhuizen (aantal 5): Medisch Spectrum Twente, locatie
Contactpersoon Dr. R. Snijders
Enschede; Ziekenhuisgroep Twente, locaties Almelo en Hengelo;
E-mail Rosalinde.snijders@gmail.com
Ropke Zweers Ziekenhuis Hardenberg; Isala Klinieken Zwolle;
Gegevens omvang regio
Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk. Verloskundigenpraktijken,
Provincie Overijssel
VSV’s (5), ROS, GGD Twente en GGD IJsselland (waarin
Steden Enschede, Hengelo, Almelo, Hardenberg, Zwolle,
vertegenwoordigd de JGZ afdelingen en Academische
Harderwijk
Werkplaatsen), Zorgbelang, Ambulancediensten en ROAZ.
Aantal inwoners 1,13 miljoen
Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio
We hebben geen actieve inbreng van de huisartsen maar wel de
12344 (levendgeborenen in 2012)
afspraak dat de huisartsen op de hoogte worden gehouden en in
Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
een later stadium hopelijk toch actief betrokken kunnen worden.
De regio wordt gekenmerkt door een relatief hoog percentage
Project
rokers en overmatig alcoholdrinkers. Het gebied van het
Coördinatie van zorg identificeren van risicofactoren voor
consortium is een gevarieerd gebied met zowel stedelijke- als
morbiditeit gerelateerd aan coördinatie en overdracht van zorg
plattelandsproblematiek. In delen van de regio is sprake van een
relatief lage sociaaleconomische status (SES). In tegenstelling tot
west Nederland, waar een lage SES vaak gepaard gaat met een
niet-westerse achtergrond, is de achtergrond van mensen met een
lage SES in het noordoosten voornamelijk Nederlands.

Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

‘Samen
verantwoordelijkheid
nemen voor de uitkomst
van de zwangerschap’

Met deze slogan wil Rosalinde Snijders, een van de 3 projectleiders
van het Consortium Overijssel, vooral uitdrukken dat professionals en
instellingen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen
voor een optimale uitkomst van de zwangerschap. ‘We merken nog
regelmatig dat hulpverleners zich ergeren aan de formulering dat
‘het beter moet’’.
Wát moet er dan beter, vragen ze. Als het

hoe de geboortezorg gehandhaafd kan

weten ze van elkaar niet wat er op verschil-

handreikingen voor te bieden, is er meteen

zwangere vrouwen en hun partners, maar

consortium kunnen we een verbindende

ons lukt dat concreet te benoemen en daar
enthousiasme. De bereidheid om mee te
doen is groot.’

Zwangeren thuis opzoeken

worden. Dit heeft consequenties voor

ook voor de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s). Anders dan andere

consortia, is ons consortium vooral opgezet

‘In onze regio krimpt het aanbod aan voor-

vanuit de VSV’s; we zijn nu hard bezig ook de
0e en 3e lijn er goed bij te betrekken.

waar vrouwen niet meer thuis kunnen

VSV’s merk ik dat ze in verschillende fases

zieningen. Er zijn al gebieden in Twente

bevallen, en bij de ziekenhuizen in Meppel
en Hardenberg wordt druk overlegd of en
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In onze kennismakingsgesprekken met de
zijn. Dat is ook logisch, sommige functio-

neren al jaren, andere zijn vrij nieuw. Soms

lende gebieden al is opgezet. Vanuit het

schakel zijn - wat we bij het ene VSV horen,
brengen we bij het andere weer in.

We hebben veel aan de inbreng van de GGD.
Juist op het terrein van de geboortezorg is
de GGD Enschede al jaren actief.

GGD-medewerkers beschikken over expertise die niet altijd bij iedereen bekend is.

Ze zoeken zwangere vrouwen bijvoorbeeld
thuis op, terwijl dat bij verloskundige zorg-

verleners andersom is: de vrouw komt naar

omdat de instellingen met verschillende

dat we ons uiterste beste doen om geen

kunnen we veel leren.’

Daarnaast nog hebben we voor elk VSV geld

opleveren. Het uiteindelijke doel is dat de

de praktijk. Van deze thuiszorg benadering

Onverwachte overdracht

‘Ons doel is een beter beloop van de

zwangerschappen en betere uitkomsten
– de vermijdbare perinatale sterfte en

morbiditeit moeten omlaag. We willen

daarvoor praktijk en wetenschap dichter bij
elkaar brengen, beter gaan differentiëren
tussen vrouwen die wel en geen specialistische zorg nodig hebben en de

zwangeren en hun partners beter bij zorg

rond geboorte en zwangerschap betrekken.

pakketten werken.

gereserveerd om een zogeheten Klein maar
Fijn project te realiseren. Hiermee kunnen
de VSV’s kortdurend onderzoek uitvoeren

dat gericht is op een lokale vraag die binnen
dát samenwerkingsverband speelt. Aan de
hand van criteria die we van tevoren

hebben opgesteld, beslist de stuurgroep
van het consortium of het project

gehonoreerd kan worden. We denken dat

dit ook kan helpen om het meewerken en

-denken met het consortium te stimuleren.’

In het inhoudelijke onderzoek dat ook

Moreel beraad trainingen

uitzoeken of we de frequentie van onver-

verspreiden. Dit kan via het kennisportal

door ZonMw gehonoreerd is, willen we
wachte overdracht van de ene naar de

andere hulpverlener kunnen terugdringen.

De kennis die we daarin opdoen, is weer van
groot belang voor die ketensamenwerking
waar we in het consortium aan werken.

De onderzoekster gaat diepte-interviews

doen met cliënten, dat levert vast veel op.’

Een uniforme intakelijst

‘In 3 projectteams gaan we werken aan

verbeteringen in respectievelijk de samenwerking, communicatie en registratie.

Voor wat betreft dat laatste willen we de

uitkomsten van het Perinatale Audit team
en de cijfers van de PRN beter gaan

benutten. Aan de cijfers van de PRN hebben

we nu nog onvoldoende. Het is bijvoorbeeld
lastig om onderscheid te maken tussen een
spontaan overlijden van de baby en een

afgebroken zwangerschap. Ook is onvoldoende duidelijk of een onderliggende
afwijking een rol heeft gespeeld bij de

uitkomst van de zwangerschap. We willen

dus de sterftecijfers beter specificeren en in
consortiumverband nagaan wat we daar
mee kunnen. In het algemeen moet de

registratie in de PRN volgens ons beter,

sneller en vollediger. Als dat lukt, denken

we dat ook de overdracht tussen de hulpverleners beter loopt.

Voor een efficiente en goede intake werken
we aan een uniforme intakelijst voor de

regio. Hierover hebben we ook al contact

met Nijmegen en Rotterdam. We denken

aan een schriftelijke en digitale lijst, die de

De beschikbare kennis willen we goed

van de GGD en via een website die we per
VSV willen opzetten. Ook denken we over
een structuur als MijnZorgnet, dat in

Nijmegen ontwikkeld is. Dat is een digitale
omgeving waar professionals online

communities kunnen creëren om docu-

menten te delen, ervaringen uit te wisselen
en discussies op te starten. Ook kan je
ervoor zorgen dat de (aanstaande)

moeders toegang hebben tot deze site.

In onze regio hebben we trouwens ook al
www.zwangerintwente.nl, daar staat
vooral veel informatie op.

Met deze middelen kunnen we alle

betrokkenen bereiken en heeft ook ieder-

een toegang tot dezelfde informatie. Ook

de trainingen ‘moreel beraad’ die we in alle
VSV’s gaan organiseren, zullen ervoor

zorgen dat alle partijen een gelijkwaardige
inbreng hebben. Dit is een beschreven

methodiek waarbij de deelnemers over een
morele vraag met elkaar in gesprek gaan.
Uiteraard moet deze vraag relevant zijn

voor de praktijk van een VSV. De gespreksleider zorgt ervoor dat hiërarchie geen rol
speelt en laat iedereen aan bod komen.

Ik heb deze training gedaan op het terrein
van prenatale screening en was onder de

indruk van de resultaten. Zo’n training kan
helpen de onderlinge communicatie te

verbeteren, omdat je een vraag of probleem
op een andere manier leert analyseren.
De afdeling ethiek van de Universiteit

Groningen heeft hier veel ervaring mee ’

zwangere grotendeels zelf kan invullen als

Een jaarverslag via de PRN

vervolgens de digitale informatie zo naar de

teiten voor hulpverleners een belasting

ze dit wil. Het zou fantastisch zijn als je

klinische softwarepakketten kunt sturen.
Maar dat is misschien wishful thinking,
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‘We realiseren ons goed dat onze activikunnen zijn, ze moeten immers al zoveel.

We leggen tijdens VSV bijeenkomsten uit

dingen te vragen die extra registratiedruk
consortium activiteiten opbrengsten
opleveren waar zorgverleners en

instellingen daadwerkelijk wat aan

hebben. Neem bijvoorbeeld optimalisatie
van de kwaliteit en uniformiteit van de
PRN data: als de professionals ervoor

zorgen dat ze goed registreren, kunnen wij
vervolgens helpen om knelpunten op te
lossen bij het tijdig en eenvoudig

aanleveren van de data. Je kunt daarbij
denken aan verbeteringen in de ICT en

administratie, zoals het genereren van jaarverslagen. Het zou toch mooi zijn als er uit

de PRN per praktijk een jaarverslag geleverd
wordt, of in elk geval een deel ervan?

De professionals hoeven die verslagen dan
niet meer zelf te maken en de gegevens

zijn ook nog eens onderling vergelijkbaar,
omdat ze een vast format hebben.

Met de andere consortia willen we graag

bespreken of er vragen of problemen zijn

die beter landelijk opgelost kunnen worden.
Nu we twee maanden bezig zijn, vinden
we dat nog wel eens een puzzel: welke

kwesties horen thuis op het lokale niveau,

welke op het niveau van het consortium en
welke op nationaal niveau?’

Project
Coördinatie van zorg

Terug naar
de kaart

Identificeren van risicofactoren voor morbiditeit gerelateerd aan coördinatie
en overdracht van zorg
Projecttitel Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period
Onderdeel van Regionaal Consortium Overijssel
Begin- en einddatum (looptijd) maart 2013 – maart 2017 (4 jaar)
Contactpersoon Cherelle van Stenus MSc
E-mail c.m.v.vanstenus@utwente.nl

Korte beschrijving

Relevantie

de cliënt actief bij dit proces betrokken wordt. Daarom is het

professionals in de ketenzorg tijdens de zwangerschap en

Om de perinatale sterfte te verminderen is het van belang dat
uiterst belangrijk om te luisteren naar de ervaringen, wensen
en angsten van de zwangeren/partners. Met dit onderzoek

willen we de risicofactoren voor morbiditeit die gerelateerd
zijn aan coördinatie en overdracht van zorg identificeren.

Het onderzoek zal beginnen met een nulmeting die de

ervaringen meet van de moeders/partner, over de zorg die zij

hebben ontvangen. Vervolgens worden in totaal 200 zwangere
vrouwen/partners gevolgd in samenwerking met de zorgprofessionals tijdens hun zwangerschap en kraamtijd.

Hierbij wordt de coördinatie en overname van zorg gemeten.

perinatale periode. Hiervoor willen we interventies ontwikkelen
die dit kunnen verbeteren. Om dit te kunnen bereiken speelt de
cliënt een grote rol. Zij zullen best practices en problemen

aangeven over de zorg die zij hebben ontvangen tijdens deze

periode. Tevredenheid over de ontvangen zorg is erg belangrijk
en afhankelijk van de kwaliteit van de zorg en de geboorte
uitkomsten. Uiteindelijk kunnen gezondheidssystemen

aangepast worden op de wensen en behoeftes van de cliënten.

Tot slot worden veertig case discussions uitgevoerd. Deze

Samenwerkingspartners

passen aan de hand van de ervaringen van de cliënten.

consortium Overijssel en de VSV’s uit de regio Overijssel. Verder

kwalitatieve data wordt gebruikt om de zorg aan te kunnen

Wij zullen voornamelijk samenwerken met het regionaal

zullen we samenwerken met de volgende professionals uit de

Doel van het onderzoek

regio Overijssel: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen,

Overijssel met de focus op de coördinatie en overname van zorg.

Registratie Nederland.

De kwaliteit van prenatale en postnatale zorg verbeteren in

Vraagstelling / Hypothese

Welke kenmerken van de zorgorganisaties, belemmeren of

bevorderen de aanwezigheid van perinatale morbiditeit bij

de (zwangere) moeder of (ongeboren) kind en beïnvloeden de
ervaringen van de cliënt over de ontvangen zorg?
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kraamverzorgers, JGZ, GGD Twente, Stichting prenatale
screening, Perinatale Audit team, Stichting Perinatale

Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2013 – januari 2017 (4 jaar)
Contactpersoon Drs. Yvonne Salfischberger
E-mail GCMN@umcutrecht.nl

Met wie wordt samengewerkt?

Ziekenhuizen (aantal 10): St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg,
Tweestedenziekenhuis Tilburg, Rivas Zorggroep Gorinchem,
Ziekenhuis Rivierenland Tiel, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein,
Gegevens omvang regio
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden, Diakonessenhuis Utrecht,
Provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel
UMC Utrecht (WKZ), Meander medisch Centrum Amersfoort,
Steden Tilburg, Gorinchem, Tiel, Nieuwegein, Woerden, UtrechtGelre Ziekenhuizen Apeldoorn, Deventer Ziekenhuis.
Zuid, Utrecht-WKZ, Amersfoort, Apeldoorn en Deventer.
VSV’s (aantal 10), St. Prenatale Screening, Kraamzorg
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio 20.000
(ZinKraamzorg, Yunio Kraamzorg), Huisartsen GG&GD
Jeugdgezondheidszorg, GGD Midden Nederland en GGD Hart van
Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
Brabant RAVU, zorgverzekeraar Achmea, Universiteit van Tilburg,
Geografisch groot gebied met veel sociaal-geografische verschillen Universiteit Utrecht (Julius Centrum), Ros-sen (OOGG, Raedelijn,
(platteland, middelgrote steden, Randstad).
Caranscoop. Cliënten(organisaties) wordt nog aan gewerkt.
Diversiteit door verschillende religies (onder andere streng
gereformeerd, islam), diverse risicogroepen (onder andere obesitas, Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Brengen we nog in kaart.
tienermoeders, verslavingsproblematiek, ggz-problematiek) en
grote sociaal-economische verschillen in de regio.

Project

RESPECT studie verbeteren risicoselectie voor zwangerschapscomplicaties en aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden

Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

‘Een gezonde baby en
een tevreden cliënt,

door de juiste zorg, door de juiste
professional en op het juiste moment’
Natuurlijk is dit een lange slogan, erkent coördinator Marjolein de
Booys van het Consortium Utrecht onmiddellijk. Maar het is er wel
een die de lading dekt: ‘Het perspectief van de baby en dat van
de zwangere staan erin voorop. Bovendien komt goed tot uiting
dat samenwerking een belangrijke voorwaarde is om goede
geboortezorg te realiseren.’
Wel hoopt De Booys binnenkort een kortere

veel kwetsbare zwangeren wonen. Van

de zogeheten kritische prikkers. We denken

daarvoor een prijsvraag onder alle deel-

vaak op hogere leeftijd hun eerste kind

een goede geboortezorg belangrijk zijn,

slogan te kunnen presenteren. ‘We hebben
nemers uitgeschreven. Dat levert vast iets

moois op, en het is een leuke stimulans om

de betrokkenheid bij het consortium verder
te vergroten.’

De regio Utrecht: grote verschillen

‘Onze regio is groot, maar vooral heel divers.
Zo hebben we gebieden waar veel hoog-

opgeleiden wonen en gebieden waar juist
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hoogopgeleide vrouwen is bekend dat ze
krijgen, van vrouwen met bijvoorbeeld

alcoholproblemen, overgewicht of slechte

dat deze verschillen voor de uitvoering van
maar dit is nog niet goed onderbouwd.’

sociaaleconomische omstandigheden

Vertrouwensband

er tijdens de zwangerschap iets misgaat.

om de perinatale sterfte op korte en lange

weten we dat ze een hoger risico lopen dat
Daarnaast zijn er gemeenten met veel

inwoners die een streng christelijke levensovertuiging hebben en/of mensen die niet
willen dat hun kinderen worden ingeënt,

‘Een belangrijk doel van ons consortium is
termijn te verminderen door een betere
samenwerking tussen professionals te

realiseren – dit betekent méér multidisciplinair en meer ‘lijnoverstijgend’ werken. Vaak

is de zorg nog teveel georganiseerd vanuit

Participatie

de andere keer naar Utrecht. Zeker voor

We zullen er dus hard aan moeten werken

bestuur waarin alle partijen vertegenwoor-

middenin het land zitten en naar alle

de zorgverlener en niet vanuit de cliënt.
om hulpverleners uit de verschillende

lijnen dichter bij elkaar te brengen. Dit

lukt als alle partijen erin willen investeren.

In Tilburg zijn bijvoorbeeld verloskundigen
en gynaecologen er samen in geslaagd

een goed draaiende VSV op te bouwen

(www.livive.nl) maar daar hebben ze heel

hard aan getrokken. Al deze hulpverleners

kwamen tweeënhalf jaar elke week samen
om elkaar beter te leren kennen en

afspraken te maken. Het opbouwen van
een vertrouwensband kost tijd, daar

moeten we niet lichtzinnig over denken.’

Een sociale kaart van de regio

‘Om onze doelstellingen te realiseren

werken we aan een gemeenschappelijke

visie op integrale geboortezorg – een visie
die echt door alle partijen in de regio

gedragen wordt. In concept staat deze visie
al op papier en ik heb er alle vertrouwen
in dat we er uitkomen. Maar papier is

natuurlijk geduldig. In de praktijk willen we

‘We werken met een stuurgroep en een

digd zijn. Deze organen zijn vooral voor de

grote lijnen verantwoordelijk. Minstens zo
belangrijk vinden wij een gelijke inbreng
van de deelnemers in de praktijk, ook

van cliënten. Op basis van mijn ervaring
met patiëntparticipatie heb ik een stuk

geschreven over de verschillende niveaus
van participatie die we in dit consortium
kunnen inzetten. Op het hoogste niveau
gaat het om meebeslissen: we kunnen

daarvoor een cliëntvertegenwoordiger in

onze stuurgroep opnemen, maar dat is niet

genoeg. Eén vrouw kan immers onmogelijk
het perspectief van alle zwangere vrouwen

uit de regio inbrengen. Op een lager niveau
van participatie gaat het om consultatie.
Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door

enquêtes, focusgroepen of spiegelbijeenkomsten te organiseren – op zo’n manier

kan je veel vrouwen raadplegen. Hier zijn

we nog niet uit en ik ben erg benieuwd hoe
andere consortia dit doen.’

een kennisinfrastructuur realiseren die ook

Opbrengsten

functioneren. Om dat te bereiken werken

seerden we eind oktober 2012 een feeste-

na afloop van onze subsidie goed blijft
we aan tastbare producten, zoals een

digitale sociale kaart van ons hele gebied
en een overzicht van alle lopende (onderzoeks-)projecten waar onze partners bij

betrokken zijn. Zo’n sociale kaart alleen al
is een hele klus: alle instanties binnen de
geboortezorg worden daarin vermeld,

compleet met namen, telefoonnummers,
emailadressen, doelstellingen, enz. Zo’n

kaart is handig om de juiste hulpverlener
of instelling te vinden, maar ook om te

ontdekken of bepaalde instellingen in taak
of werkgebied misschien overlappen, of

om juist de ‘gaten’ in een bepaald gebied te
signaleren.

Daarnaast willen we tot een goede

beschrijving van de kenmerken van onze

cliënten komen. Dit is nodig om de risico-

groepen op te sporen en specifieke proble-

men te kunnen identificeren. Nu worden er
vaak risicofactoren genoemd, zoals religie

of middelengebruik, maar deze zijn niet op

harde gegevens gebaseerd. In hoeverre zijn
deze factoren echt een verklaring voor

eventuele ongunstige cijfers in de regio?

Dit wordt nog een hele klus, omdat we vaak
horen dat de data van de PRN-registratie

voor dit doel nog niet goed bruikbaar zijn.’

‘Als aftrap voor ons consortium organilijke bijeenkomst, met een inhoudelijk
programma en als geintje een grote

geboortetaart. De opkomst was hoog,

de bereidheid om mee te doen is groot.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat we
voortdurend zullen moeten trekken,

pushen, stimuleren. Voor de hulpverleners
betekent deelname aan dit consortium

wéér een taak erbij, terwijl de afstanden
vaak groot zijn. Denk maar weer aan dat
voorbeeld van Tilburg – voor deze hulp-

verleners was het al een grote investering

om frequent bij elkaar te komen, laat staan
als de afstanden nog veel groter zijn.

Ik denk dat we er vooral voor moeten

zorgen dat de deelnemers kunnen zien

dat het consortium iets oplevert; het rendement moet voor henzelf zichtbaar zijn,

anders haken ze af. In deze eerste maanden
stuiten we op veel vragen die vast ook bij
andere consortia zullen spelen. Het lijkt
me goed deze uit te wisselen. Zo zijn de

geografische grenzen van ons gebied niet

altijd duidelijk. De adherentiegebieden van
de tien perinatologische centra zijn een

belangrijk uitgangspunt van de consortia.
Maar een zwangere vrouw zal zich niet

altijd aan de consortiagrenzen houden. Een
hulpverlener uit Tilburg kan bijvoorbeeld
de ene keer naar Rotterdam verwijzen,
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ons consortium is dit lastig, omdat we

kanten aan een ander consortium grenzen.
En hoe werk je als consortium samen met
de zorgverzekeraars? Welke afspraken
moeten er op landelijk niveau door

Zorgverzekeraars Nederland gemaakt

worden, en welke op regionaal niveau?
Heel praktisch denk ik ook aan het

opzetten van een website. Wij willen dit

gaan doen, maar misschien kunnen we ook
aanhaken bij een format dat er al is? Ik zeg
dit ook omdat we ons realiseren dat we

met een beperkt budget ambitieuze doelen
willen realiseren. Als coördinator heb ik een
aanstelling van 10 uur in de week, dat is

niet veel om zulke ingewikkelde samenwerkings- en afstemmingstrajecten te
coördineren.’

Project
RESPECT studie

Terug naar
de kaart

Verbeteren risicoselectie voor zwangerschapscomplicaties en aanbieden van
multidisciplinaire zorgpaden
Projecttitel Risk EStimation for PrEgnancy Complications to provide Tailored care (RESPECT study)
Onderdeel van Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016 (4 jaar)
Contactpersoon M. (Marije) de Ruiter MSc
E-mail respectstudie@umcutrecht.nl

Korte beschrijving

Relevantie

risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is

eclampsie en diabetes gravidarum zijn sterk geassocieerd met

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door
bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de
risicoselectie verbeterd kan worden door het implementeren
van screeningmodellen, gebaseerd op maternale karakteristieken en serologische en echoscopische markers, voor

regelmatig voorkomende complicaties: pre-eclampsie en

diabetes gravidarum. Door verbeterde risicoselectie en tijdige
opsporing van complicaties kunnen de perinatale uitkomsten
verbeteren. Hiervoor zal het screeningsmodel allereest

gevalideerd worden, waarbij de sensitiviteit, specificiteit en

perinatale morbiditeit en mortaliteit. Door een adequate

screeningstest op deze complicaties is het mogelijk multidisciplinaire zorgpaden te ontwikkelen toegespitst op het

individuele risico van de zwangere waarbij tijdige herkenning,

en dus behandeling, van complicaties voorop staan. Zwangeren

met een laag risico zullen dus niet onnodig worden blootgesteld
aan interventies, hetgeen overmedicalisering voorkomt.

afkappunten vastgesteld zullen worden. In het tweede deel van

Samenwerkingspartners

trial worden geëvalueerd of multidisciplinaire zorgpaden ten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), JULIUS

de studie zal door middel van een cluster randomized controlled
opzichte van de gebruikelijke zorg de perinatale uitkomsten
verbeterd. De multidisciplinaire zorgpaden worden op maat

gemaakt voor het individuele risico van de zwangere met als
doel tijdige opsporing en behandeling van complicaties.

Doel van het onderzoek

Valideren van een predictiemodel voor pre-eclampsie en

diabetes gravidarum om tijdig zwangeren met een hoog
risico te identificeren.

Het aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden voor

zwangeren met een hoog risico op pre-eclampsie en/of diabetes
gravidarum om perinatale uitkomsten te verbeteren.

Vraagstelling / Hypothese

Is het predictiemodel voor pre-eclampsie en diabetes

gravidarum valide voor de Nederlandse zwangerenpopulatie?
Verbetert het aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden de
perinatale uitkomsten voor zwangeren met een hoog risico
op pre-eclampsie en/of diabetes gravidarum?
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Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN),
Centrum, NIVEL, GGD-JGZ.

Er wordt tevens samengewerkt met het regionaal consortium
Limburg en het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

(regionaal consortium AMC) aangezien deze consortia eveneens
een onderzoek over risicoselectie en -screening uitvoeren.

Regionaal Verloskundig Consortium (RVC) Noordelijk Zuid-Holland
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016
(4 jaar)
Contactpersoon E. Kabel–Savenije (coördinator)
E-mail RVC-NZH@lumc.nl

Gegevens omvang regio

Provincie Noordelijk Zuid-Holland
Steden Den Haag, Leiden, Leiderdorp, Gouda & Zoetermeer
Aantal inwoners ongeveer 2 miljoen
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio ongeveer 17.000 – 18.000

Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

Met wie wordt samengewerkt?

Ziekenhuizen (aantal 8): Leids Universitair Medisch
Centrum,Diaconessenhuis (Leiden), Rijnland ziekenhuis
(Leiderdorp),Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag),
HagaZiekenhuis (DenHaag), Bronovo (Den Haag), Groene Hart
Ziekenhuis (Gouda) & Het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer).
Verloskundigenpraktijken (aantal 41), VSV’s (8).
ROS (aantal 2): Lijn1Haaglanden en REOS.
GGD (aantal 2): GGD Den Haag en GGD Hollands Midden.
JGZ (aantal 2): Jong Florence en JGZ Hollands Midden.
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk
Zuid-Holland (AWPGNZH).
Kraamzorg: De Waarden en stichting De Kraamschakel.

De regio Noordelijk Zuid-Holland kenmerkt zich door een grote
diversiteit in populatie. Den Haag heeft de typisch grootstedelijke
problematiek, terwijl het Groene Hart juist de kenmerken van het
Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
platteland heeft. In de provincie Zuid-Holland is in 2007 de
Onze intentie is om met alle partijen betrokken bij de
perinatale sterfte 8,6 per 1000. Specifiek in Den Haag is de
perinatale sterfte gemiddeld hoger dan in de rest van de provincie. verloskundige zorg in de regio samen te werken.
De perinatale sterfte is vervolgens hoger bij niet-westerse groepen
Project
en bij zwangeren met een lage sociaaleconomische status.
Centering Pregnancy effecten verloskundige groepsconsulten op
medische en psychosociale uitkomsten
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Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

‘ Integrale geboortezorg
in het belang van
moeder en kind’
Het is misschien geen pakkende slogan, erkent coördinator Evelien Kabel van het
Consortium Noordelijk Zuid-Holland, maar die is dan ook moeilijk te verzinnen.
‘Wij zijn een consortium dat de betrokken hulpverleners en instellingen in de
regio wil ondersteunen en stimuleren – daar is moeilijk een kernachtige leuze
bij te vinden. Ons gezamenlijke doel moet zijn om die integrale zorg rond
zwangerschap en geboorte te verbeteren; daar willen we alle partijen bij helpen.’
Om dit te realiseren, moet het consortium

inwoners, de grootste stad is Den Haag.

op dit terrein al zoveel, dat veel hulp-

de coördinator. ‘We merken dat onze regio

voortdurend verschuivingen – zo zijn de

in nog een taak of club erbij. Gelukkig

zich vooral niet sturend opstellen, ervaart
niet zit te wachten op een nieuwe, grote
partij die opdrachten gaat geven. Bij de

eerste kennismakingsgesprekken en bijeenkomsten proefde ik soms argwaan.

Hulpverleners en instellingen zijn bang

wéér iets van bovenaf opgelegd te krijgen.’

Public health

‘Onze regio heeft ongeveer 2 miljoen

22

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

Op het gebied van de geboortezorg zijn er
verlosafdelingen van twee ziekenhuizen in
Leiden aan het fuseren en willen de 3 VSV’s

in Den Haag zich omvormen tot 1 groot VSV.
Voor ons consortium betekent dit dat we

voortdurend op de actuele situatie moeten
inspelen.

Dit is denk ik ook een van de redenen dat
het enthousiasme voor ons consortium

aanvankelijk niet zo groot was. Er gebeurt

verleners en organisaties weinig zin hadden
hebben we die vrees kunnen wegnemen,

de bereidheid om mee te doen is nu groot.

Tijdens onze startbijeenkomst op 28 maart
2013 waren alle regio’s en alle disciplines

vertegenwoordigd. Iedereen is ervan over-

tuigd dat het mogelijk moet zijn om de zorg
rond zwangerschap en geboorte te

verbeteren en dat een consortium kan
helpen om dit doel te bereiken. Zelf

verwachten we veel van een betere samen-

Voor het gezamenlijke kwaliteitsbeleid

consortium maar weinig aan kunnen doen:

lopende projecten zijn die ook voor andere

wet- en regelgeving. Zelf denk ik dat het

werking tussen alle verloskundige zorg-

inventariseren we bij de VSV’s of er al goed

verloskundige ben ik pas tijdens mijn werk

VSV’s interessant zijn. We zoeken als het

verleners en medewerkers van de GGD. Als
voor dit consortium gaan beseffen dat

hulpverleners met een medische achter-

grond veel van de public health benadering
kunnen leren. Verloskundigen zouden

bijvoorbeeld samen met de GGD voor-

lichtingsactiviteiten kunnen organiseren,
of een borstvoedingscafé starten. Ook de
aansluiting tussen verloskundigen en

gynaecologen met de jeugdgezondheidszorg kan veel beter – bij de GGD is altijd

veel kennis over de lokale sociale kaart.’

Zwangerschapsbeleving

‘In onze projectaanvraag hebben we

concrete doelen beschreven. We willen de
perinatale en maternale morbiditeit en

ware naar de pareltjes binnen de VSV’s,

waarbij we als consortium kunnen helpen

deze op de kaart te zetten en te verspreiden.
Veel VSV’s in onze regio zijn nog in de

beginfase, dan kan het helpen om zo’n

samenwerkingsverband vanuit het kwaliteitsperspectief verder op te zetten. Deze
werkwijze – het zoeken naar de parels –

willen we ook bij het gezamenlijk zorgentraject gaan volgen, maar dat ligt nog

ingewikkelder. Bij de startbijeenkomst

merkten we namelijk dat er op dit vlak veel
gebeurt, maar dat het nog te vroeg is om

eventuele voorlopers of voorbeeldtrajecten
te benoemen.’

mortaliteit met 5 procent voor de hele regio

Zeventien partijen

een hoog risico en in achterstandswijken

alle ‘lijnen’ en regio’s kunnen meedenken

terugdringen – binnen de doelgroepen met
moet dit 10 procent zijn. Ook willen we de
beleving van de zwangere verbeteren. Uit
een landelijk onderzoek is gebleken dat

zo’n 15 tot 20 procent van de zwangeren

niet positief zijn over hun zwangerschap.

Deze ‘niet-goede beleving’ willen we met
30 procent terugbrengen.

Dit perspectief van de (aanstaande)

moeders en hun partners vinden we

belangrijk. We zoeken nog naar manieren
om zwangere vrouwen, moeders en hun
partners beter bij ons consortium te

betrekken. We denken bijvoorbeeld aan het
stimuleren van de VSV’s om een cliëntenraad op te zetten. In de checklist van het

College Perinatale Zorg voor de VSV’s is een
cliëntenraad een belangrijk onderdeel,

maar in onze regio zijn er nog geen VSV’s
die zo’n raad hebben opgericht.’

Parels van de VSV’s

‘We hebben 4 trajecten benoemd die tot de
genoemde uitkomsten moeten leiden:

gezamenlijk zorgen, gezamenlijk kwaliteitsbeleid, gezamenlijk opleiden en

gezamenlijk onderzoeken. Dit laatste

traject willen we vooral aanpakken door

het onderzoek Centering Pregnancy waarvoor we ook een ZonMw-subsidie hebben

gekregen. De drie andere trajecten hebben

we op onze startbijeenkomst in subgroepen
besproken en die werken we nu verder uit.
Het gezamenlijk opleiden is het meest

concreet: alle disciplines vinden dat belangrijk en willen graag met scholing rond

acute zorg en vroegsignalering starten.
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‘In onze hele aanpak zorgen we ervoor dat
en -beslissen. Dit betekent dat we een

grote stuurgroep hebben, waarin zeventien
partijen vertegenwoordigd zijn. We realiseren ons dat dit veel is, maar het is de enige
manier om van alle partijen te weten wat
er speelt en ook om alle partijen goed te

kunnen informeren. Naar aanleiding van de
startbijeenkomst gaan we nu thema- of

werkgroepen formeren, waarbij we er ook
op zullen letten dat alle partijen hun

inbreng hebben. Door een gezamenlijke

website willen we iedereen voortdurend op
de hoogte houden. Deze hopen we binnenkort te lanceren – ik hoop dat we ook de

websites van de andere consortia kunnen
zien.’

Integrale bekostiging

‘Ik denk dat het erg belangrijk is dat de

consortia hun ervaringen met elkaar delen.
Dit kan voorkomen dat het wiel steeds
opnieuw wordt uitgevonden. Wij zijn

bijvoorbeeld erg benieuwd hoe andere
consortia de inbreng van cliënten

realiseren en ervoor zorgen dat de werk-

belasting van alle deelnemers niet te groot
wordt.

Een belemmering in onze regio is de hang
naar autonomie die veel hulpverleners en

instellingen nog steeds hebben. Bij andere
consortia speelt dat vast ook. Als je écht

integrale zorg wilt verlenen, moet je over je
eigen vakgebied kunnen heenkijken en van

je eigen belangen kunnen afzien. Wel is het
lastig dat integrale zorg ook belemmerd
wordt door factoren waar wij als

de financiering bijvoorbeeld, of landelijke
helpt als we successen van integrale zorg
kunnen laten zien – als we kunnen

aantonen dat ketensamenwerking effect

heeft, kunnen we de betrokken professio-

nals makkelijker enthousiasmeren. Er is een
VSV die onderzoekt of er mogelijkheden
zijn om integrale bekostiging van de

geboortezorg te realiseren. Als dat lukt,

zou dat een van de pareltjes kunnen zijn

die voor de hele regio en ook van andere
consortia interessant is.’

Project
Centering Pregnancy

Terug naar
de kaart

Effecten verloskundige groepsconsulten op medische en psychosociale uitkomsten
Projecttitel The road to an integrated CenteringPregnancy. An effect evaluation
Onderdeel van RVC Noordelijk Zuid-Holland
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016 (4 jaar)
Contactpersoon Dr. Marlies Rijnders
E-mail marlies.rijnders@tno.nl

Korte beschrijving

Relevantie

met een lage sociaal economische status en van niet-westerse

minder goed in staat zijn om hun gezondheid te bewaken en te

Perinatale uitkomsten zijn slechter voor kinderen van vrouwen
herkomst. Het advies van de Stuurgroep zwangerschap en

geboorte is om meer aandacht te besteden aan de prenatale zorg
voor vrouwen uit deze kwetsbare groepen. In de VS is een zorg op

maat model ontwikkeld en geëvalueerd voor deze groep vrouwen:
CenteringPregnancy (CP).

CP bestaat uit verloskundige groepsconsulten gericht op de

empowerment van zwangeren. Onderzoek laat positieve effecten

zien als het gaat om onder andere prenatale kennis, voorbereiding
op de bevalling, het geven van borstvoeding en tevredenheid over
de zorg. Maar nog belangrijker: het aantal vroeggeboortes en het
aantal vrouwen dat onvoldoende zorg kreeg, verminderde

significant. Aanvullend onderzoek naar CP is echter nodig om
sterkere conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit.

In het verloskundig consortium Noordelijk Zuid-Holland willen

we de effecten van CP op medische en psychosociale uitkomsten
onderzoeken in een wedged cluster randomized controlled trial.

bevorderen. Dit vereist meer ‘zorg-op-maat’ en meer intensieve
zorg, met specifieke aandacht voor sociale factoren, leefstijl,
aanpak van ziekten en voorbereiding op de bevalling.

Behalve het bereiken van deze groepen is het belangrijk dat

informatie over zwangerschap, baring en kraambed op zo’n wijze
wordt aangeboden dat deze wordt begrepen en eigen wordt
gemaakt. Dat verhoogt de kans op opvolgen van gegeven

gezondheidsadviezen en voorlichting, verhoogt het kennisniveau
van de zwangere en daarmee haar zelfredzaamheid. Het huidige

Nederlandse verloskundig begeleidingsmodel, met 10 tot 15 korte
individuele consulten, is niet toegesneden op vrouwen met een

lage sociaaleconomische positie, terwijl juist deze vrouwen extra
uitleg, extra achtergrondinformatie en extra tijd voor vragen

nodig hebben. Een andere vorm van begeleiding voor deze groep
zwangeren is daarom gewenst.

CP is juist voor deze groepen een effectieve vorm van prenatale

zorg gebleken in de USA. Uit een eerdere haalbaarheidsstudie in

Doel van het onderzoek

Nederland blijkt dit model van zorg ook hier toepasbaar te zijn

het CP zorgmodel versterken en verder onderbouwen door

fases in negen verloskundigenpraktijken op haalbaarheid en

In dit onderzoeksvoorstel willen we de Nederlandse versie van
1

naast de 1e lijn verloskundigen de ketenpartners uit de

0 (gezondheidsbevordering en JGZ), 1 (huisarts, kraame

e

verzorgende) en 2e/3e lijnszorg (met hun zwangeren

populatie) te betrekken bij het vormgeven van de inhoud

2
3

van de verloskundige groepsconsulten,

en goed ontvangen te worden door zwangeren en zorgverleners.

Het zorgmodel CP wordt nu aangepast voor Nederland en in twee
implementatie bekeken (zie de kennispoort bijdrage ‘implementatie studie CenteringPregnancy’). Het is belangrijk om de
effectiviteit van CP in Nederland te onderzoeken.

het vormgeven van de aanvullende begeleiding van

Samenwerkingspartners

het effect van de groepsconsulten te evalueren.

kundige consortium Noordelijk Zuid Holland, verloskundige

zwangeren met complexere behoeftes,

Vraagstelling / Hypothese

Wat zijn in Nederland de effecten van verloskundige groepszorg
volgens het model CenteringPregnancy op neonatale en

maternale uitkomsten vergeleken met de standaard individuele
prenatale zorg?
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Vrouwen met een lage sociaaleconomische positie zijn vaak
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TNO Child Health, LUMC Verloskunde en Public Health, verlosconsortium Amsterdam-AMC, KNOV.

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte
Zuidwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2013 – januari 2017 (4 jaar)
Contactpersoon Drs. Angélica Venekamp (coördinator)
E-mail a.a.venekamp@hr.nl

Gegevens omvang regio

Provincie Zuid Holland, Zeeland en Brabant
Steden zie ook participanten; in hun werkgebied
bevinden zich alle steden
Aantal inwoners niet exact bekend bij ons
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio dit is onderwerp van
onderzoek

Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?

– Grote omvang, zowel qua ‘afstanden’ als qua inwoners,
data en – niet in de laatste plaats – aantal consortiumpartijen;
– Zowel stedelijk gebied als platteland; veel bestaande
initiatieven gericht op verbeteren van zorg voor kwetsbare
zwangeren;
– Veel bestaande initiatieven gericht op de organisatie van zorg
(juist ook rondom kwetsbare zwangeren);
– Groot enthousiasme en participatie van nagenoeg alle partijen
rondom geboortezorg vanuit zorg-, onderwijs-, onderzoeks- en
beleidsperspectief en daardoor…
– …heel veel expertise in de regio.

Met wie wordt samengewerkt?

Ziekenhuizen (aantal 11): Erasmus MC (Rotterdam),
VlietlandZiekenhuis (Schiedam), Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal),
Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis (Dirksland), Admiraal De Ruyter
Ziekenhuis (Vlissingen), Reinier de Graaf Gasthuis (Delft),
Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam),
IJsselland Ziekenhuis (Rotterdam), Maasstad Ziekenhuis
(Rotterdam), Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht)
Verloskundige praktijken (aantal 45), VSV’s, Kraamzorgorganisaties,
Geboortecentrum Origine.
GGD / gemeente: GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zeeland,
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Bureau Jeugdzorg Zeeland.
Opleidingen (aantal 2): Hogeschool Rotterdam, en HZ university
of applied sciences (Vlissingen)
Overige organisaties: Erasmus MC - Generation R, Stichting
Eerstelijns Ondersteuning Delftland Schieland Westland,
Stichting Zorgbeheer De Zellingen, Stichting Robuust, Centrum
Vrouw centraal (Rotterdam), Stichting Zorgimpuls (Rotterdam),
Stichting KOEL (Zwijndrecht), Star Medisch Diagnostisch Centrum
(Rotterdam).

Met wie werkt u niet samen (regionaal)?

Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

Wij werken eigenlijk met niemand niet samen.

Project

Krachten bundelen tegen risico’s preventieve antenatale en
postnatale zorg voor kwetsbare zwangeren

‘Een betere zorg
voor moeder en kind
door grootschalige uitwisseling
van kennis en expertise’

Met deze slogan wil projectleider Hanneke Torij van het Consortium Zuidwest
Nederland vooral uitdrukken dat de praktijk bij elk onderzoek écht centraal
moet staan. Volgens Torij is de verbetering van de organisatie van zorg rondom
kwetsbare zwangeren in haar regio uniek vormgegeven.
‘Iedereen heeft gelijkwaardige inbreng en

voor onderzoek aan te dragen. “Wat kan ik

gezondheid van het Erasmus MC. Zo krijg

Dit geldt zowel voor zorgverleners als voor

blij dat haar expertise werd benut.’

expertise. Wanneer je dat goed organiseert

profiteert optimaal van andermans kennis.
onderzoekers, studenten en beleidsmakers.’
Van de tien consortia is dit het enige

consortium waarbij de projectleider een

verloskundige is. Torij is ervan overtuigd dat

nou bijdragen’’, vroeg ze me. Later was ze
Dit voorbeeld karakteriseert de aanpak

waar het consortium Zuidwest Nederland

voor staat: onderzoek, onderwijs en praktijk
werken voortdurend met elkaar samen.

je een mooie keten en heb je samen veel
en borgt dat die expertise wordt benut,
draag je bij aan een verbetering van de
kwaliteit van zorg’.

‘Hoe meer mensen aan boord, hoe meer

Iedereen denkt mee

sionals uit alle lijnen goed bij alle activi-

behoren bijvoorbeeld ook hogescholen,

besef dat het mogelijk moet zijn om de

dat een verloskundige in de beginperiode

voor jeugd- en gezin, jeugdzorg en de

de zorg voor (aanstaande) moeders en

kinderen alleen kan verbeteren als profesteiten betrokken worden. ‘Ik weet nog goed
verbaasd was toen ik haar vroeg om ideeën
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kennis aan boord. Tot onze partners

regionale ondersteuningsstructuren, centra
afdelingen psychiatrie en maatschappelijke

‘In Zuidwest Nederland leeft al langer het
relatief hoge perinatale sterfte te

verminderen. In een grote stad als

Rotterdam zijn de sterftecijfers zorgelijk,

maar ook in andere gemeenten zijn er

leidend geweest. Eerst hebben we aan al

gaan doen en wat ieders inspanningen zijn,

In deze regio hebben we al in 2011 een

zij belangrijk zouden vinden en na een

beeld in het onderzoeksproject. Bovendien

consensus voor één project gekozen.

initiatief – een projectraad geformeerd

problemen.

Academische Werkplaats Zwangerschap &
Geboorte opgericht als initiatief van de

Verloskundige Academie Rotterdam – een
samenwerking tussen Hogeschool

Rotterdam en het Erasmus MC op het

gebied van verloskundig onderwijs en
onderzoek.

Toen ZonMw in het voorjaar van 2011 een
oproep deed om regionale consortia te

formeren, hebben we alle partijen in de

regio voor een eerste bijeenkomst uitgenodigd. Hier hebben we toegelicht waarom
we een regionaal consortium wilden

onze partners gevraagd welk onderzoek

intensief traject hebben we op basis van
Ik herinner me het nog goed: onze eerste

oproep leverde 30 ingestuurde ideeën voor
onderzoeksprojecten op! Na een aantal
brainstormsessies en discussiebijeen-

komsten besloten we onze studie op de
organisatie van zorg voor kwetsbare

zwangeren te richten. Dit onderzoek moet
ertoe leiden dat er in deze groep minder

onverwachte prematuren en dysmaturen
geboren worden.‘

vormen en een voorstel voor een organi-

Cliëntenpanel

gevraagd of ze met ons een consortium

Elk jaar organiseren we 2 regiobijeen-

satiestructuur gedaan. We hebben partijen
wilden vormen én of ze zelf ideeën

hadden voor een onderzoeksproject dat
we vanuit dit consortium met elkaar

konden uitvoeren. Ik kon toen nog niet
voorzien dat er bij alle partijen zoveel

enthousiasme zou zijn om daadwerkelijk

de krachten te bundelen. Want zo is het nu,
twee jaar na de oproep: in ons consortium
zijn 36 partijen uit echt alle ‘lijnen’

vertegenwoordigd en iedereen denkt en
werkt mee. Bij elke bijeenkomst die we

organiseren, is de opkomst groot. Ik denk
dat dit komt omdat we van het begin af
alle partijen serieus genomen hebben.’

Dertig ideeën voor onderzoek

‘In ons consortium willen we de kwaliteit
van de geboortezorg verbeteren door

kennis op zo’n manier uit te wisselen dat
deze voor alle partijen beschikbaar en

bruikbaar is. Over vier jaar moeten zowel
de regionale samenwerking als de uit-

komsten van de perinatale zorg verbeterd

zijn. Hiervoor hebben we onder andere een
zogeheten cyclus van kenniscirculatie

uitgewerkt: dit betekent dat ons onderzoek
ontstaat uit de praktijk, relevant is voor
de praktijk en dus ook door de praktijk

gedragen wordt. Onderzoeksresultaten
worden ook altijd teruggekoppeld naar
de praktijk en worden bovendien in het

onderwijs geïntegreerd. Dit betekent dus
niet alleen in de opleidingen van verloskundigen, maar ook in die van artsen

en kraamverzorgenden. Zo sluit de afgestu-

‘In januari 2013 zijn we officieel gestart.
komsten met alle partners en 2 mini-

symposia over een inhoudelijk thema.

Regelmatig versturen we een nieuwsbrief
– de eerste is al uit – en we hebben een

eigen website gemaakt die binnenkort

online gaat. Ook gaan we werken met een
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evalueert twee keer per jaar de vorderingen
en kijkt bovendien goed of datgene wat
door partijen geleverd wordt, ook in

verhouding is tot wat het partijen oplevert.
In ons onderzoeksproject zijn géén

concrete interventies opgenomen. ZonMw
wilde dit wel graag, maar wij hebben voet

bij stuk gehouden en erop gewezen dat we
deze juist pas kunnen selecteren nadat
we als regio inzicht hebben in alle

bestaande interventies. We gaan uit van
alle goede initiatieven die al bestaan.

Op basis daarvan bepalen we twee best

practices die vervolgens in de hele regio

worden geïmplementeerd. Gelukkig heeft
ZonMw onze aanvraag gehonoreerd en
kunnen wij echt aan de slag.’

de hoge opkomst bij onze bijeenkomsten

meedenken. De Vereniging Ouders van

Couveusekinderen heeft toegezegd ons
te willen adviseren.

Al deze acties zijn erop gericht een infrastructuur op te zetten die de kennisuitwisseling bevordert, ook als de

ZonMw-subsidie over 4 jaar stopt. Om de
zorg voor kwetsbare zwangeren te

bevorderen, ontwikkelen we een protocol
dat gericht is op adequate zorg voor deze

groep. We gaan dit protocol ontwikkelen én
implementeren. De blauwdruk ligt er dan
voor de hele regio, maar de invulling is

natuurlijk voor elke lokale situatie anders.
In dit protocol komt in ieder geval naar

voren hoe we kwetsbare zwangeren het

beste kunnen signaleren, hoe de indicatie
wordt gesteld, hoe en van wie zij hulp
kunnen krijgen en hoe die zorg wordt

uitgevoerd. Ook nadat dit protocol is inge-

voerd, willen we bewaken dat deze actueel
blijft en op de juiste wijze wordt gebruikt.
Bovendien gaan we interventies imple-

menteren die uit ons onderzoeksproject
voortkomen.’

activiteiten als consortium gezamenlijk
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partijen zitting hebben. Deze projectraad

en deze vrouwen ook met ons kunnen

de praktijk.

tium hoort, is de praktijk vanaf het begin

waarin vertegenwoordigers van alle

Geven en nemen

bij (aanstaande) moeders kunnen toetsen

Bewust geen interventies benoemd

In het onderzoeksproject dat bij dit consor-

hebben we – overigens ook als gezamenlijk

cliëntenpanel, zodat we onze initiatieven

deerde student van deze opleidingen

zoveel mogelijk aan bij de behoefte van

zowel tijdens bijeenkomsten als bijvoor-

‘Onze basis is goed omdat we al onze

hebben afgesproken. We hebben met

elkaar bepaald wat we de komende jaren

‘Ik vind het elke keer weer een succes als ik
zie en merk hoe groot de bereidheid is om
mee te werken. Echte tegenvallers kan ik
niet noemen. Wel merk ik dat dit project
van iedereen veel vraagt, vooral in tijd.

Het is geven en nemen, maar als je daartoe
bereid bent, bereik je veel.

Ik vind het mooi om te zien hoe ongelofelijk
veel er in de regio gebeurt en hoe mensen

iedere keer weer verrast zijn over ontwikkelingen bij collega’s. Dan komt die beoogde

uitwisseling op gang. Het project is voor mij
geslaagd als we met elkaar een goed onderzoeksproject hebben kunnen uitvoeren en
de resultaten ook echt hebben kunnen

inbedden in de praktijk en in het onderwijs.

En ik hoop natuurlijk dat partijen elkaar dan
nog beter kennen en elkaar weten te

vinden. Bijvoorbeeld wanneer een verloskundige of gynaecoloog uit Zeeland naar

een Rotterdamse collega belt, omdat hij of
zij weet dat daar iemand zit die juist over

dat probleem die specifieke expertise heeft.
En een ander mooi voorbeeld: binnenkort

zitten we met 3 hogescholen bij elkaar om

de curricula van de opleidingen verloskunde
met elkaar uit te wisselen en samen-

werkingsmogelijkheden te verkennen.

Dit zijn Hogeschool Rotterdam, Zeeland en

Artesis in Antwerpen en het gaat zowel om
de bachelor- als masteropleiding. Dat is
toch prachtig?’

Project
Krachten bundelen tegen risico’s

Terug naar
de kaart

Preventieve antenatale en postnatale zorg voor kwetsbare zwangeren

Projecttitel Joining forces against joint risks: structured care for vulnerable families in the Southwest of the Netherlands
Onderdeel van Regionaal consortium Zuidwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2013 – april 2017 (4 jaar)
Contactpersoon Drs. Nynke de Groot (Erasmus MC)
E-mail n.degroot@erasmusmc.nl

Korte beschrijving

Vraagstelling / Hypothese

deel van deze sterfte hangt samen met SGA en prematuriteit. Binnen

voor kwetsbare zwangeren het aantal onverwachte negatieve

Perinatale sterftecijfers zijn relatief hoog in Nederland. Een groot

de groep ‘kwetsbare zwangeren’ komen SGA en prematuriteit vaker
voor. Tevens bestaat er een grotere kans op problemen in de

opvoeding, resulterend in een groter aantal AMK-meldingen. Een

zwangerschapsuitkomsten kan verminderen.

zwangere wordt als kwetsbaar aangemerkt indien er sprake is van

Relevantie

(PPM), in combinatie met een gebrek aan persoonlijke hulpbronnen

kwetsbaar kan worden aangemerkt worden zorgverleners erop

psychosociale problemen, psychopathologie of middelengebruik

om het effect van PPM op zwangerschapsuitkomsten te verminderen
(zoals een laag inkomen en wonen in een achterstandswijk).

Kwetsbaarheid kan moeilijk vast te stellen zijn. Momenteel is er
onvoldoende structurele screening en zijn zorgpaden voor

preventieve en curatieve zorg niet altijd aanwezig. Hierdoor

blijven kwetsbare zwangeren vaak onopgemerkt en ontvangen niet
de zorg die ze nodig hebben, met alle gevolgen van dien.

Doel van het onderzoek

Het realiseren van gestructureerde zorg voor kwetsbare
zwangeren door:
1

Structurele screening op kwetsbaarheid vroeg in de zwanger-

2

Een hogere participatiegraad in preventieve en curatieve

3
4
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De hoofdvraag binnen de studie is of structurele signalering en zorg

schap, ongeacht waar de zwangere in zorg is.
programma’s door kwetsbare zwangeren.

Het terugdringen van onverwachte negatieve zwangerschapsuit-

komsten (SGA, prematuriteit, AMK-meldingen).

Meer ervaren zorgkwaliteit en professionele satisfactie.
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Door vroeg in de zwangerschap vast te stellen of de zwangere als
geattendeerd dat er een verhoogde kans bestaat op negatieve
zwangerschapsuitkomsten. Hier kan in de vormgeving van de

zorgverlening rekening mee worden gehouden. Tevens kan, indien
nodig, adequate hulpverlening op gang worden gebracht om het

aanstaande gezin te begeleiden, zodat het gezin /kind een zo goed
mogelijke start maakt.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC en
Hogeschool Rotterdam

Consortium Oost Nederland Bevalt Goed
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – november 2016
(4 jaar)
Contactpersoon Dr. N. van Duijnhoven
E-mail Noortje.vanDuijnhoven@radboudumc.nl

Gegevens omvang regio

Provincie Gelderland en Noord-Brabant
Steden Nijmegen, Boxmeer, Arnhem, Doetinchem, Ede,
Winterswijk
Aantal inwoners Ongeveer 500.000
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio Ongeveer 12.000 - 15.000

Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
– Diversiteit in prioritering van de wenselijke actiepunten
tussen de deelnemende subregio’s.
– Diversiteit in organisatie van de samenwerking in
geboortezorg tussen de deelnemende subregio’s.

Met wie wordt samengewerkt?

Het consortium Oost NL omvat zes subregio’s, met elk een eigen
verzameling aan betrokken partijen. De samenwerking per regio
bevat minimaal de eerstelijns verloskundigen en de klinisch
verloskundigen en gynaecologen uit het ziekenhuis in de regio.
Afhankelijk van regio is ook de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg aangesloten. Het consortium Oost NL fungeert als een
paraplu over de zes subconsortia.
– Verloskundigenorganisaties: 37 verloskundigenpraktijken
verenigd in een regionale coöperatie of kring.
– Ziekenhuizen: Radboud umc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis,
Maasziekenhuis Pantein, Ziekenhuis Rijnstate, Ziekenhuis
Slingeland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Streekziekenhuis
Koningin Beatrix.
– Kraamzorginstanties: Stichting Zorggroep Zuid Gelderland,
Kraamzorg Pantein-Vivent, De Zorggroep/Groene Kruis
Kraamzorg, PVG, De Kraamvogel regio Zuid Oost.
– Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland-Zuid
– Huisartsen, verzekeraars en ROS op basis van lokale of regionale
initiatieven

Project

MijnZw@ngerschap een persoonlijke zorggroep voor iedere
zwangere

Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

‘Oost-Nederland
bevalt goed’

Deze slogan drukt op de eerste plaats uit dat de kwaliteit van de geboortezorg
goed moet zijn, vertelt Carola Groenen van het Consortium Zwangerschap en
Geboorte Oost-Nederland. ‘Een gezonde baby en moeder staan voorop. Maar we
streven ook naar een zo hoog mogelijke tevredenheid van ouders en professionals:
ook in die zin moet de geboortezorg goed bevallen.’
Als directeur van de Coöperatieve

zorg opgezet. De aanleiding daarvoor

meer dan 500.000 inwoners bestrijken.

begin, waarin we veel gesignaleerde

een volwaardige samenwerkingspartner is.

Verloskundigen Nijmegen en omgeving is

was het stuurgroep-rapport Een goed

krachten achter dit consortium in het

knelpunten herkenden. Met 5 partijen

vind ik of de implementatie van onze

de kraamverzorgenden, een algemeen

Carola Groenen een van de drijvende

oosten van het land. ‘Het meest spannend
plannen gaat lukken. We hebben veel in

gang gezet, maar realiseren ons goed dat
dit nog niet wil zeggen dat het op het op
lokale niveau beklijft.’

Wijkgericht werken

‘In Nijmegen hebben we al in 2011 een

samenwerkingsstructuur rond de geboorte-

28

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

besloten we de krachten te bundelen:

ziekenhuis, een academisch ziekenhuis,
verloskundigen en de GGD. Van deze

structuur konden we vervolgens gebruik
maken toen ZonMw in 2011 een oproep

deed om consortia voor Zwangerschap en
geboorte te vormen. De regio’s Boxmeer,
Arnhem, Doetinchem en Ede zijn er bij

gekomen, waardoor we nu een gebied met

Zelf vinden we het bijzonder dat de GGD
Als ik eerlijk ben, was het voor ons een

eye-opener dat deze partner zoveel toegevoegde waarde heeft. Bij de GGD zit veel
expertise op het gebied van onderzoek,

cliënteninformatie en wijkgericht werken

en zij bieden de Jeugdgezondheidszorg aan.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat goede
geboortezorg ‘bottom up’ tot stand moet
komen, is juist deze lokale inkleuring van
belang. Bij een bottom up aanpak hoort
natuurlijk ook de stem van de zorgont-

vangers, de aanstaande moeders. Hiervoor

beoordelen terwijl de zwangere nog in de

kunnen we daarop voortbouwen.

moederraad opgericht. Een lid van deze

werkwijze zijn goed, maar er is nog geen

organisatorische, financiële en ook

financieren.

om met de professionals de inhoud te

hebben we speciaal een zogeheten

moederraad zit in onze stuurgroep en is
daarin een volwaardig lid.’

Afgestemde zorg

‘Op papier hebben we 3 doelen voor ons

consortium beschreven: het optimaliseren
van de zorg voor moeder en kind, het

stimuleren van praktijkgedreven onder-

zoek en het opzetten en waarborgen van

een kennisinfrastructuur voor de hele regio.
Uiteindelijk willen we bereiken dat iedere
(aanstaand) moeder afgestemde zorg

krijgt. Hiermee bedoelen we dat de zorg
rond de geboorte één geheel is voor de

cliënten. Nu is dat nog lang niet het geval:
als zwangere merk je dat je geholpen

wordt door verschillende organisaties, die
elk hun eigen beleid hebben. Vaak is het
bijvoorbeeld nog zo dat (aanstaande)

moeders hun verhaal steeds opnieuw

ambulance ligt. De resultaten van deze
geld om deze techniek structureel te

Om de uitwisseling van kennis te bevor-

deren, maken we gebruik van MijnZorgnet.
Dit is een digitale omgeving die in

Nijmegen is opgezet om de zorg voor

mensen met Parkinson en vruchbaarheidsproblemen te verbeteren. Onze professionals creëren hier online communities om
documenten te delen, ervaringen uit te
wisselen en discussies op te starten.

Dezelfde structuur zullen we ook gebruiken
voor ons project Mijn Zw@ngerschap, de
inhoudelijke studie die ook door ZonMw

gehonoreerd is. Via MijnZorgnet kan elke
zwangere dan een persoonlijke zorg-

community starten waarvoor zij zowel

familieleden, vrienden als professionals
kan uitnodigen.’

moeten vertellen.

Managers

het begin van de zwangerschap het gevoel

al veel ervaring opgedaan. Het dagelijks

In de toekomst moet elke zwangere al in

hebben dat ‘in de keten’ het beste voor haar
geregeld wordt, ook in de periode nadat

het kind geboren is. Dit klinkt makkelijk,

maar dit vergt een grote cultuurverande-

ring in dit veld. In de geboortezorg zijn de
diverse professionals ieder in hun eigen
toren opgeleid – we moeten er daarom

hard aan werken om elkaar beter te leren
kennen en begrijpen.’

Een hartfilmpje in de ambulance
‘We hebben verscheidene trajecten

benoemd waarmee we onze doelen

willen realiseren. Dit zijn bijvoorbeeld het
stroomlijnen van de acute zorg bij thuis-

bevallingen, het op elkaar afstemmen van
transmurale protocollen, het ontwikkelen
van een zogeheten zorgpad, een betere

vroegsignalering van vrouwen uit risico-

groepen en een integrale financiering voor
de zorg rond zwangerschap en geboorte.

Met al deze trajecten zijn we al volop bezig.

Zo hebben we rond de acute zorg gezamenlijke trainingen ontwikkeld voor verloskundigen, ambulancemedewerkers,

obstetrie-verpleegkundigen, gynaecologen
en kraamverzorgenden. Dit blijkt een groot
succes. Ook zijn er testen in ambulances

In de eerste jaren hebben we in Nijmegen
bestuur bestaat uit managers van alle deelnemende partijen en komt regelmatig bij

elkaar. Ik weet dat deze ‘sturing’ bij andere
consortia soms in handen is van professio-

nals, maar wij kiezen heel bewust voor ook
managers. Juist omdat het in dit consor-

tium om grote veranderingen gaat, heb je
managers nodig om te stimuleren en ook

garanderen dat zulke grote stappen gezet
kunnen gaan worden. Natuurlijk hebben

we de professionals nodig om de verande-

ringen daadwerkelijk tot stand te brengen.
In al onze werkgroepen zitten dan ook

professionals van de diverse organisaties
om de projecten te ontwikkelen en uit te

voeren. Want uiteindelijk komt een verandering natuurlijk juist op de werkvloer tot
stand. Ook de inbreng van (aanstaande)
moeders willen we verder uitbouwen.

Samen met de Moederraad zijn we ons aan

het beraden hoe we dit gaan doen – dit kan
bijvoorbeeld door een digitaal platform
waarin de moeders elkaar makkelijk
kunnen vinden.’

Werkdruk

‘We merken dagelijks dat er veel enthousiasme is voor de inhoudelijke trajecten.

met CTG-apparatuur geweest, zodat al

De motivatie om samen te werken is groot.

gemaakt kan worden. Dit filmpje kan direct

een werkwijze gevonden die vruchtbaar

tijdens de rit een hartfilmpje van de baby

worden doorgestuurd naar het ziekenhuis,
zodat de gynaecoloog de beelden kan
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In de afgelopen tijd hebben we met elkaar
blijkt. Bij alles wat we in de toekomst

willen gaan doen – en dat is niet één ding –

Helaas stuiten we wel regelmatig op

juridische belemmeringen. Het is moeilijk
veranderen, terwijl dit soort randvoor-

waarden aan de oude structuren blijven
vastzitten. Zo hadden we laatst een

gesprek met de zorgverzekeraar over een

meer integrale financiering, maar dat lijkt

nog een brug te ver. Voor een verzekeraar is
het moeilijk om het schot tussen de eerste
en tweede lijn te slechten – die financiële
regelgeving is nog erg bureaucratisch.

Een andere belemmering is de werkdruk
van de professionals. Alles wat we hen

vragen, komt náást hun gewone werk,

terwijl hun agenda’s toch al zo vol zitten.

Bij de andere consortia zal dit niet anders
zijn. Wij kijken er erg naar uit om onze

ervaringen met de andere consortia te

delen. Binnenkort zullen we onze eigen
bijdragen via de site goedgeboren.nl

beschikbaar maken. Het College Perinatale
Zorg faciliteert deze site – het zou leuk zijn
als alle consortia daar een pagina op
maken.’

Project
MijnZw@ngerschap

Terug naar
de kaart

Een persoonlijke zorggroep voor iedere zwangere
Projecttitel Mypregnancy; a personal health community for the pregnant woman
Onderdeel van Regionaal Consortium Oost Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016 (4 jaar)
Contactpersoon Dr. N. van Duijnhoven
E-mail Noortje.vanDuijnhoven@radboudumc.nl

Korte beschrijving

De kwaliteit van de Nederlandse perinatale en maternale zorg
vraagt om verbetering. Twee belangrijke zaken hierbij zijn

Vraagstelling / Hypothese
–

actieve betrokkenheid van de cliënt en verandering in zorg-

aspecten hierbij zijn de kwaliteit van zorg vanuit het

zorgverleners zijn hiervoor een mogelijk hulpmiddel. Dit project
zorggroep voor iedere zwangere in de verloskundige zorg:
MijnZw@ngerschap.

perspectief van de zwangere en de medische uitkomst–

De zwangere is beheerder van haar eigen zorggroep, nodigt

deelnemers uit (zorgverleners, partner, goede vriendin) en kan
persoonlijke (medische) informatie delen. Handige communi-

catietools stimuleren het delen van informatie en het betrekken
van alle professionals wanneer feedback of ingrijpen gewenst
of nodig is.

MijnZw@ngerschap op de veiligheid en de kwaliteit van

de perinatale en maternale gezondheidszorg? Belangrijkste

coördinatie. Web-based applicaties voor zowel cliënten als
introduceert daarom een online, beveiligde, individuele

Wat is het effect van het aanbieden en het gebruik van

maten voor moeder en kind.

Wat is het effect van het aanbieden en het gebruik

van MijnZw@ngerschap op de samenwerking tussen
professionals in de multidisciplinaire perinatale en

–

maternale verloskundige zorg?

Hoe wordt MijnZw@ngerschap gebruikt en ervaren door
de gebruikers?

Na de baselinemeting zal MijnZw@ngerschap geleidelijk

Relevantie

verloskundige sites (11 eerstelijnspraktijken en 2 ziekenhuizen)

wat betreft perinatale en maternale gezondheid.

worden aangeboden aan iedere nieuwe zwangere door alle
in Nijmegen. Effectmetingen vinden plaats op kwaliteit

van zorg vanuit cliëntperspectief, medische uitkomstmaten

van moeder en kind en professionele samenwerking. Data van
cliënten en zorgverleners worden verzameld middels vragenlijsten en nationale databases.

Doel van het onderzoek

Het hoofddoel is een evaluatie van het aanbieden en het

gebruik van MijnZw@ngerschap in de verloskundige zorg door
(aanstaande) moeder en haar zorgverleners, om te bepalen of

het kan bijdragen aan optimalisering van de verloskundige zorg.

Nederland heeft een relatief ongunstige positie in Europa
MijnZw@ngerschap is een innovatieve interventie, waarmee we
streven naar een revolutie in de organisatie van de Nederlandse
verloskundige zorg. Kernzaken zijn actieve participatie en

betrokkenheid van de zwangere in haar eigen zorgproces,

alsmede betere samenwerking en communicatie tussen alle
betrokken zorgverleners tijdens zwangerschap, geboorte en

daarna. We verwachten dat veranderingen op die gebieden de

kwaliteit en de medische uitkomsten van de verloskundige zorg
zullen verbeteren.

Samenwerkingspartners

Afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het

UMC St Radboud en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis;

alle elf eerstelijns verloskundige praktijken in Nijmegen e.o.;

afdeling Kraamzorg van Zorggroep Zuid Gelderland; afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD.
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Regionaal Consortium Verloskunde Brabant
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016
(4 jaar)
Contactpersoon Prof. dr. S.G. Oei
E-mail guidoei@outlook.com

Bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van
geboortezorg in de regio zijn:
– Vanuit het perinatologisch centrum van het Maxima Medisch
Centrum is er al een consortium actief waarin de tweede en
derdelijns gynaecologen en klinisch verloskundigen op het
Gegevens omvang regio
gebied van wetenschappelijk (evaluatie)onderzoek binnen de
Provincie Brabant
regio samenwerken.
Steden Veldhoven, Eindhoven, Den Bosch, Veghel,
– Regionaal initiatief voor Integrale Verloskundige Zorg: vanaf
Helmond, Geldrop
maart 2012 is er een door zorgverzekeraar CZ ondersteunde
Aantal inwoners 1.020.000 (regio rondom Veldhoven)
werkgroep actief om namens alle betrokken beroepsgroepen in
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio 13.716 (in 2008)
de regio Zuid-Oost Brabant integrale verloskundige zorg te
realiseren, gebaseerd op de adviezen van de landelijke
Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte.
Noord-Brabant heeft zowel de laagste maternale als de laagste
– In de regio Zuid-Oost Brabant is al enkele jaren een zorggroep
perinatale sterfte van Nederland.
verloskunde actief waarbij 99% van de verloskundigen uit de
eerste lijn van Eindhoven/Geldrop en omstreken is aangesloten.
Met wie wordt samengewerkt?
– Ook in de regio Den Bosch is een eerstelijns zorggroep
Ziekenhuizen: Perinatologisch centrum: Maxima Medisch Centrum
verloskunde operationeel. Actieve samenwerking tussen het
Veldhoven/Eindhoven, Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch) en het
perinatologisch centrum van het Maxima Medisch Centrum en
Catharina ziekenhuis (Eindhoven), Bernhoven ziekenhuis (Veghel),
de Technische Universiteit Eindhoven.
St. Anna ziekenhuis (Geldrop), Elkerliek ziekenhuis (Helmond).
Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Alle naar bovenstaande verwijzende verloskundige praktijken
Onze intentie is om met elke partij, betrokken bij de verloskundige
worden betrokken.
zorg in de regio, samen te werken.
Zorggroep Verloskunde Zuid-Oost Brabant en de eerstelijns
zorggroep Den Bosch zijn actief betrokken als vertegenwoordigers
Project
van de eerstelijns verloskundige zorgverleners. Alle kraamzorginstellingen uit de regio van de vijf bovengenoemde ziekenhuizen. Impact van teamtraining effecten van multidisciplinaire
lijnoverstijgende teamtraining
Technische Universiteit Eindhoven. MedSim.

Volgend
Consortium
Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart

‘Leuk en leerzaam
in het belang van
de zwangere’
Met deze slogan wil Guid Oei, projectleider van het consortium
zwangerschap en geboorte Brabant, laten zien dat een goede
samenwerking staat of valt met een open houding van alle
professionals. De betrokken hulpverleners moeten bereid zijn
om van elkaar te leren; als daar enthousiasme voor is, is dat altijd
in het belang van moeder, kind en gezin.
‘In de geboortezorg moet saamhorigheids-

plotseling iets gebeurt. Een eerstelijns hulp-

van onze expertise op het gebied van

nes moeten echt met elkaar in dialoog. Pas

tweede lijn, waarna deze eerstelijns hulp-

met gynaecologen uit Amsterdam,

gevoel ontstaan, de verschillende discipli-

dan is het mogelijk dat onze geboortezorg

voor vrouwen en hun partners één systeem
wordt. Voor een zwangere moet het niet

meer uitmaken of zij door de nulde, eerste,
tweede of derde lijn geholpen wordt.’

verlener verwijst haar dan door naar de

verlener volledig uit beeld verdwijnt. Veel

vrouwen voelen zich daardoor onveilig. Dat
is niet nodig; met dit consortium willen we
dat gaan voorkomen.’

Nu staan er nog te vaak schotten tussen

Onderzoek met nulde en eerste lijn

je bijvoorbeeld dat een zwangere vrouw

de sterke en zwakke punten van onze regio

de echelons, constateert Oei. ‘Vaak hoor

alle vertrouwen heeft in de zorg, totdat er
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‘In onze aanvraag voor ZonMw hebben we
op een rij gezet. Zo kunnen we profiteren

wetenschappelijk onderzoek – samen
Utrecht en Leiden hebben wij tien jaar
geleden het Verloskundig Consortium
voor evaluatieonderzoek opgezet

(www.studies-obsgyn.nl). Vanuit ons

perinatologisch centrum in Veldhoven

hebben we veel onderzoek gedaan, maar

daar waren nog geen hulpverleners uit de

nulde en eerste lijn bij betrokken. Dat willen
we nu wel gaan doen.

Bij het opzetten van een samenwerkings-

belangrijke oorzaken van perinatale sterfte:

achternaam van de deelnemers, maar ook

missen van signalen van foetale nood. In

Verder zullen we er goed op letten dat in de

structuur waarin alle lijnen vertegenwoor-

groeiachterstand, vroeggeboorte en het

maken van het ‘voorwerk’ dat een project-

het simulatiecentrum worden deze drie

digd zijn, konden we dankbaar gebruik

groep in zuidoost Brabant al gedaan had.

Met financiële steun van zorgverzekeraar

CZ heeft deze projectgroep samen met alle

situaties realistisch nagebootst en moeten
de hulpverleners met elkaar aan de slag.
Met teams uit de 2e en 3e lijn hebben we

de voornaam.

hele structuur alle partijen gelijke inbreng
kunnen hebben. Dit geldt voor het consortiumbestuur, alle thematische werk-

groepen, de communicatie-uitingen,

relevante partijen uitgezocht hoe de

hier goede ervaringen mee opgedaan, maar

begin uitgevoerd zouden kunnen worden.

teams waarin alle lijnen vertegenwoordigd

Vacatiegeld

horigheidsgevoel ontstaat

teren van de stappen die in Brabant

aanbevelingen uit het rapport Een goed
Met de subsidie van ZonMw kunnen we
deze structuur naar de rest van de regio
uitbreiden.’

Borging van kennis

‘Het doel van ons consortium is om een
multidisciplinaire infrastructuur op te

zetten waarin de professionals uit de nulde,
eerste, tweede en derde lijn goed met

elkaar samen werken. Binnen deze structuur zullen we de adviezen van de landelijke stuurgroep Zwangerschap en

Geboorte op regionaal niveau implementeren. Denk aan het verbeteren van de

communicatie tussen zorgverleners, het

gebruik van eenduidige protocollen en een
optimale procesbewaking (wie doet wat,

wanneer, waarom). Een expliciet doel is ook
om wetenschappelijk onderzoek te initië-

ren waar de praktijk behoefte aan heeft en
er voor te zorgen dat de verworven kennis

daadwerkelijk wordt gebruikt. Met al deze
activiteiten beogen we de perinatale

sterfte terug te dringen. Daarbij hebben
vooral de zogeheten zorgafhankelijke

factoren prioriteit - denk aan de toegankelijkheid van zorg, informatieverlies tijdens
de overdracht, kwaliteit van risicoselectie
en knelpunten in de organisatie van de
geboortezorg.‘

Teamtrainingen in
simulatiecentrum

‘Wij realiseren ons goed dat protocollen

voor het eerst gaan we nu dus oefenen met
zijn. We hopen dat hierdoor een saam-

– in feite gaat het om teambuilding die

erop gericht is dat de zwangere écht gaat

merken dat er samengewerkt wordt in de
zorg.

Samen met de Universiteit Tilburg werken
we ook aan een vragenlijst die inventari-

seert hoe vrouwen de verloskundige zorg
tijdens de zwangerschap en bevalling

hebben ervaren. Deze vragenlijst meet de
tevredenheid van zwangere vrouwen en

hun partners. Om goede vragen te kunnen
opstellen, hebben we 3 focusgroepen

georganiseerd: een tijdens de zwangerschap, een kort na de bevalling en een

tijdens de borstvoedingsperiode. We zijn
nu bijna klaar met de validatie van deze
lijst, die op www.ikbenbevallen.nl al

beschikbaar is. Daarna kan iedereen de lijst
gebruiken.

Deze vragenlijst gaan we ook in combinatie
met de teamtrainingen gebruiken.

We nemen de vragenlijst af voordat de

teams getraind worden en daarna. In 2013
starten we een pilot training met het VSV
van een ziekenhuis, waarna de overige

VSV’s in 2014 volgen. Als de teams getraind
zijn, zijn we natuurlijk benieuwd of de
patiënttevredenheid is toegenomen.

Overigens komen de teams ook na de

trainingen nog voor terugkomdagen bij
elkaar.’

en richtlijnen niet genoeg zijn om de

Naamplaatje met voornaam

col is vaak een teken van zwakte – veel

latiecentrum worden geleid door trainers

sterftecijfers omlaag te brengen. Een protobelangrijker is die echte dialoog tussen alle
hulpverleners uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn.
Wij gaan daarom de hulpverleners uit alle
verloskundige samenwerkingsverbanden

in teamverband trainen. Dit doen we in een
medisch simulatiecentrum op het terrein

van de Technische Universiteit Eindhoven;
dit simulatiecentrum is een variant op de

flight simulator die in de luchtvaart wordt
gebruikt.

Al die teams gaan een dag lang met elkaar
oefenen. Daarbij richten we ons op drie
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‘De teamtrainingen in het medisch simudie medisch deskundig zijn én ervaring

hebben op het gebied van communicatie

en groepsdynamiek. Zij zullen erop letten

dat iedereen aan bod komt. Bij zo’n training
kan niemand ontsnappen – de ‘casus’ moet

worden opgelost en daarvoor ben je samen
verantwoordelijk. Het is daarom een expli-

ciet leerdoel tijdens de training dat de deelnemers geen drempel voelen om iets te

zeggen. Kleine dingen kunnen dit stimuleren – op het naamplaatje van de deel-

nemers staat bijvoorbeeld niet alleen de

enzovoorts. ‘

‘We hebben in onze regio kunnen profiZuidoost al waren gezet met hulp van zorg-

verzekeraar CZ. Het kost immers veel tijd en
energie om iedereen aan tafel te krijgen;
door het geld van CZ konden we de deel-

nemers daar bijvoorbeeld vacatiegeld voor
geven. We hadden minstens 10 bijeen-

komsten, met een opkomst van bijna 100%.
Verder valt op dat we in onze regio geen

academisch ziekenhuis hebben, maar wel
een vooraanstaand perinatologisch

centrum. Misschien is het zelfs wel een
voordeel dat er weinig hiërarchische

verschillen tussen de ziekenhuizen zijn.

Daarnaast zijn we heel blij met alle technologische expertise in onze regio. Door het

medisch simulatiecentrum op het terrein

van de Technische Universiteit beschikken

we over unieke mogelijkheden, die naar ik
hoop op termijn in maximale effecten

resulteren. De meerwaarde van realistische
trainingen is enorm: de zwangere vrouw in
het simulatiecentrum krijgt echt bloed-

verlies, de baby heeft tragere harttonen,

enzovoorts. Een promovendus ontwikkelt
nu een levensechte bevallingssimulator –

de toepassingen van zo’n simulatiecentrum
zijn groot.’

Project
Impact van teamtraining

Terug naar
de kaart

Effecten van multidisciplinaire lijnoverstijgende teamtraining
Projecttitel The impact of transmural multiprofessional simulation-based obstetric team training
on perinatal outcome and quality of care in the Netherlands.
Onderdeel van Regionaal Consortium Verloskunde Brabant
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016 (4 jaar)
Contactpersoon Drs. F.R. Banga
E-mail frbanga@hotmail.com

Korte beschrijving

Relevantie

en hoogrisico zwangeren in de 2e/3e lijn.

maatschappelijk relevant en van belang voor de patiënt om de

In Nederland worden laagrisico zwangeren in de 1e lijn begeleid

Een groot deel van de zwangeren uit de 1e lijn wordt verwezen
naar de 2 /3 lijn. Communicatie en samenwerking tussen de
e

e

verschillende zorgverleners is daarom essentieel. Deze

projectstudie onderzoekt of teamtraining in simulatiesetting

van alle betrokken zorgverleners in de keten zoals ambulance
personeel, verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en gynaecologen, tot beter procesmanagement

van de Big 4 (vroeggeboorte, groeivertraging, congenitale
afwijkingen en zuurstofgebrek tijdens de geboorte) en

perinatale uitkomst leidt. Deze transmurale teamtraining in
simulatiesetting vindt plaats in de regio Zuid-Oost Brabant.

Doel van het onderzoek

De perinatale uitkomst verbeteren door de samenwerking en
procesmanagement van de Big 4 binnen de keten van zorg te
verbeteren.

Vraagstelling / Hypothese

Transmurale teamtraining in simulatiesetting, met de focus op

procesmanagement van de Big 4, leidt tot een betere perinatale
uitkomst.
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De perinatale sterfte in Nederland is relatief hoog. Het is

perinatale uitkomst te verbeteren. Een mogelijk gevolg van

deze studie zou de implementatie van integrale verloskunde
kunnen zijn.

Verloskundig Consortium Limburg
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016
(4 jaar)
Contactpersoon Prof. dr. M.E.A. Spaanderman
E-mail marc.spaanderman@mumc.nl

Gegevens omvang regio

Provincie Limburg
Steden / plaatsen Maastricht, Heerlen, Sittard, Geleen,
Roermond, Weert, Venlo, Venray
Aantal inwoners 1.000.000
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio 10.000

Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
Geringe migratie, substantiële gebieden met lage SES,
lage perinatale morbiditeit.

Met wie wordt samengewerkt?

De vakgroep / maatschap gynaecologie (en verloskunde) van
6 ziekenhuizen: Maastricht UMC, Atrium Medisch Centrum
Parkstad, Orbis MC Sittard-Geleen, St. Laurentius Ziekenhuis
Roermond, St. Jans Gasthuis te Weert, VieCurie te Venlo/Venray.
De vakgroep Neonatologie Maastricht UMC.
Vijf verloskundige kringen: Maastricht/Heuvelland, Oostelijk Zuid
Limburg, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg, Coöperatie
Noord Limburg.
Kraamzorg Groene Kruis Domicura te Maastricht, de Academie
Verloskunde Maastricht, de Stichting ROS Robuust locatie Beyaert,
Het Huis voor de Zorg, de Jeugdgezondheidzorg.

Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Huisartsen (wel samenwerking aangeboden).

Project

Expect studie voorspellen van de individuele kans op zwangerschapcomplicaties met behulp van een risico-analyse instrument
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Vorig
Consortium
Terug naar
de kaart
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‘Samen zorg dragen
voor een betere
geboortezorg’

			
					

Met deze slogan wil projectleider Marc Spaanderman vooral uitdrukken dat het
regionaal consortium Limburg een gedeelde zorg van nulde, eerste, tweede en
derde lijn voor zwangere vrouwen en hun partners wil realiseren. ‘Deze gedeelde,
integrale zorg moet in de plaats komen van ketenzorg. Bij gedeelde zorg kijk je
namelijk met een team van professionals naar een zwangere. Het doet er dan niet
toe tot welke lijn de professional behoort, laat staan welke lijn hij bewaakt.’
Al voordat ZonMw opriep een consortium

Ook realiseerden instellingen en professio-

lijn naar de andere lijn wordt overgedragen

bezig de zorg rond zwangerschap en

verschillende echelons soms weeffouten

beschikbaar is.’

te vormen, was de Limburgse regio hard

geboorte beter op elkaar af te stemmen.

‘We merkten dat er verhalen rondgingen

over problemen die er in de geboortezorg
zouden spelen. Zwangere vrouwen horen

deze verhalen ook. We wilden voorkomen

dat (aanstaande) moeders en hun partners
de indruk krijgen dat hulpverleners hun
werk niet goed zouden doen.’
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nals zich dat er door de indeling in

ontstaan. ‘Als de eerste lijn een vrouw met

zonder dat de noodzakelijke informatie

bloedverlies tijdens de zwangerschap naar

Honkvaste Limburgers

haar bekend. De hulpverleners in het

een van de aanleidingen om beter te gaan

het ziekenhuis doorstuurt, is daar niets over
ziekenhuis krijgen dan iemand binnen van
wie ze de bloedgroep niet eens weten,

terwijl deze vrouw al maandenlang in zorg
is. Het is zonde als een patiënt van de ene

‘Zulke weeffouten vormen natuurlijk slechts
samenwerken. In 2011 hebben de relevante
partijen in Limburg al een zogeheten visiedocument opgesteld waarin zij afspraken
een verloskundig consortium te vormen.

De subsidie van ZonMw maakte het moge-

gezonde zwangeren, kan je denken aan een

alle partijen mee te krijgen. Omdat we veel

gravidarum en vroeggeboorte. We merken

die een ander aandraagt.
De 3e en 4e randvoorwaarden liggen een

zo’n zorgpad mee te werken. Het eind-

matisch zijn en flexibel. Dus ook al wil je

lijk daar nog harder aan te trekken en echt
nadruk leggen op de kwaliteit van zorg,
hebben alle partijen in 2012 het visiedocument Limburg Obstetric Quality
System (LOQS) ondertekend.

In Limburg hebben we daarbij wel de
bijzondere situatie dat we de laagste

perinatale sterftecijfers van Nederland

hebben. Deze relatief lage cijfers kunnen

we nog onvoldoende verklaren. We hebben

namelijk wel gebieden met grote sociale en
economische problemen, zoals een hoge

werkloosheid. Een mogelijke verklaring is
dat mensen in Limburg relatief honkvast
zijn en er hechte sociale verbanden zijn.

Ik ben erg benieuwd of dit daadwerkelijk

een rol speelt, ik vind het erg intrigerend.’

Empowerment

zorgpad bij groeivertraging, diabetes

dat alle partijen enthousiast zijn om aan

resultaat moet zijn dat we met elkaar zorgpaden ontwikkeld hebben voor de

zwangerschap, bevalling en kraambed-

periode. Alleen al het feit dat je daar met
elkaar aan werkt en het eens wordt, is
winst. Steeds wordt ook een cliënt-

vertegenwoordiger bij deze zorgpaden
betrokken.

Verder willen we één integraal, trans-

muraal moeder- en kind dossier ontwikkelen. Dat is stinkend ambitieus, want zo’n

digitaal dossier moet de inhoudelijke zorgpaden volgen. We realiseren ons dat dit
moeilijk is, omdat alle bestaande elektronische dossiers op het format van

fabrikanten zijn gebaseerd. We zijn hier-

‘Ons doel is de perinatale mortaliteit en

voor nog op zoek naar meer geld, want de

moeder, kind en gezin de best haalbare

Gelukkig hebben we nog tijd, omdat eerst

morbiditeit te verlagen om daarmee voor
uitgangspositie te creëren. In het consortium hebben we daarvoor 3 pijlers:

het ontwikkelen en implementeren van
gezamenlijke zorgpaden, het actief

betrekken van cliënten en patiënten en

het realiseren van kwaliteitsbewaking door
een monitorcommissie. Daarnaast ont--

wikkelen we in het onderzoek dat ZonMw
gehonoreerd heeft, een risico-analyse
instrument bij het 1e trimester. Daarmee

willen we de laag en hoog risico zwanger-

schappen beter van elkaar onderscheiden.

Als dit instrument valide blijkt, kunnen we
dat weer goed bij de ontwikkeling van de
zorgpaden gebruiken.

Bij al onze activiteiten zullen we erop toezien dat de cliënt goed vertegenwoordigd
is. Hierbij werken we nauw samen met

ZonMw-subsidie zal niet toereikend zijn.
de inhoudelijke zorgpaden ontwikkeld

moeten worden. Als ons dit lukt, hoop ik

dat we hiermee proefregio voor Nederland

namelijk een betrouwbaar registratie-

systeem nodig. Op basis van het zorgpad
kunnen we kwaliteitsindicatoren

benoemen en met het dossier frequent

data genereren op basis waarvan we de

kwaliteit van zorg kunnen vaststellen. Ik

vind het geweldig dat de hele regio deze
ambities steunt - dit betekent dat alle

partijen bereid zijn om bij zichzelf in de
keuken te laten kijken.’

‘Bij de werkgroepbijeenkomsten hebben
iedereen zich moet houden. Ik ben ervan
overtuigd dat deze kaders onmisbaar
zijn om een goede samenwerking en

zwangere vrouwen en hun partners beter

gelijkwaardige positie van alle partijen
te realiseren. De 1e gaat over geld. We

mee te denken en mee te beslissen.’

organisatie of professional die merkt dat

mene en individuele voorlichting willen we
in staat stellen over hun eigen behandeling

Een integraal moederen kind dossier

‘Met de ontwikkeling van zorgpaden zijn
we al gestart, om te beginnen met zorg-

paden tijdens de zwangerschapsperiode.

Behalve een zorgpad voor de basiszorg aan
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ste voorwaarde is misschien wat ingewik-

kelder: we moeten er gezamenlijk op letten
dat we kansen en risico’s goed van elkaar

onderscheiden. In discussies loopt het hier
vaak op stuk. Een kans is een koud getal,

binnen het begrip risico is de impact van

een nadelige gebeurtenis meegewogen.

De kans dat je doodgaat aan een bacteriële

besmetting kan bijvoorbeeld heel klein zijn,
terwijl de impact heel groot is als het daadwerkelijk gebeurt. Daarom zijn we bereid
verregaande handelingen te verrichten,

ook bij zeer geringe kansen. Hulpverleners
realiseren zich soms onvoldoende hoe

groot de impact van een aandoening of

complicatie voor hun patiënten is. Ook dat
is een reden waarom we (aanstaande)

moeders en hun partners goed bij onze
activiteiten willen betrekken.’

zwangere vrouwen met een chronische

monitoren. Voor deze monitoring heb je

we 5 randvoorwaarden benoemd waaraan

maar ook om empowerment. Door alge-

gevallen alleen ‘beter’ haalbaar is. De laat-

hebben, kunnen we ook de kwaliteit gaan

Zodra we dat moeder- en kind dossier

de juiste personen kunnen benaderen. Het
inbreng van patiënten bij onze plannen,

het allerbeste, besef dan dat in sommige

Creativiteit in de regio

Hoffelijkheid

gaat nadrukkelijk niet alleen om een goede

beetje in het verlengde: we moeten prag-

kunnen worden.

Huis voor de Zorg, de Limburgse patiëntenorganisatie. Via deze organisatie zullen we

luisteren en openstaan voor oplossingen

hebben met elkaar afgesproken dat elke

de samenwerking tot nadelige financiële
gevolgen leidt, onmiddellijk aan de bel

trekt. Door dit hardop te benoemen, maak

je de financiële consequenties transparant

en ontstaan er geen oneigenlijke discussies.
Een 2e randvoorwaarde is dat we hoffelijk

moeten zijn – dit betekent goed naar elkaar

‘Zelf hoop ik dat we ook de zorg voor

ziekte of aandoening kunnen verbeteren.

Vanuit mijn vakgebied zie ik veel van deze
patiënten, bijvoorbeeld vrouwen met
chronisch hoge bloeddruk, diabetes,
nier- of autoimmuun-ziekte. Dit zijn

zwangerschappen met hogere risico’s,
vaak bij vrouwen die zelf een grote

behoefte hebben om mee te denken.

We kunnen deze vrouwen denk ik meer

mogelijkheden bieden om hun zwangerschap thuis goed te monitoren.

Van de plannen van de andere consortia
weten we nog niet zoveel. Ik ben er nu

wel benieuwd naar, maar juist in de beginperiode hebben we er bewust niet naar
gekeken. Het is namelijk belangrijk om

eerst zelf na te denken, dat zeg ik ook altijd
tegen mijn onderzoekers: ‘bedenk eerst

wat je wilt, en ga dan pas naar de bibliotheek’. Als we te snel oplossingen van

anderen zouden overnemen, boeten we in

op de denkkracht en creativiteit die er in de
regio bestaat.’

Project
EXPECT studie

Terug naar
de kaart

Voorspellen van de individuele kans op zwangerschapcomplicaties met behulp
van een risico-analyse instrument
Projecttitel External validity and impact of first-trimester obstetric prediction rules in the Netherlands
Onderdeel van Regionaal Consortium Limburg
Begin- en einddatum (looptijd) december 2012 – december 2016 (4 jaar)
Contactpersoon Dr. L.J.M. Smits
E-mail luc.smits@maastrichtuniversity.nl

Korte beschrijving

Relevantie

binnen het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Het huidige

moeder en kind leiden als dit gepaard gaat met veranderd

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect
systeem van risicoselectie is echter aan verbetering toe. Het
is onvoldoende gebaseerd op het individuele risico van de

zwangere. Het beschrijft ook niet wat de inhoud van de eerste-

of tweedelijnszorg zou moeten zijn. Tenslotte draagt het weinig
bij aan de vroege opsporing of zelfs preventie van zwanger-

schapscomplicaties. In de internationale medische literatuur
is een aantal predictiemodellen gepubliceerd waarmee de

individuele kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst of
zwangerschapscomplicatie kan worden voorspeld, vroeg in de

zwangerschap, op basis van patiëntkarakteristieken. Geen van

gedrag van zorgverleners en zwangeren.

Beter op maat gesneden zorg kan de levenskwaliteit en

tevredenheid met verloskundige zorg positief beïnvloeden.

Minder morbiditeit kan bovendien leiden tot lagere kosten.

In de impact studie zullen deze uitkomsten worden bekeken
en berekeningen zullen worden gemaakt van de kosten per

eenheid verbetering in maternale/kind uitkomst of kwaliteit
van leven.

deze predictiemodellen zijn gevalideerd voor de Nederlandse

Samenwerkingspartners

predictieregels de zorguitkomsten voor kind en moeder

Er wordt tevens samengewerkt met Geboortezorg Consortium

situatie. Bovendien is niet duidelijk of het gebruik van dergelijke
verbetert. Het project bestaat uit 2 onderdelen een externe
validatie studie en een impactstudie. Binnen de externe

validatie studie vindt evaluatie plaats van de performance van

gepubliceerde obstetrische predictieregels. In de impactstudie
evalueren we het effect van predictieregels en risicoafhankelijke zorgpaden op zorguitkomsten.

Doel van het onderzoek

Een doel van het project is om na te gaan of deze predictiemodellen ook geldig zijn in de Nederlandse situatie. Een

tweede doel is te achterhalen of het gebruik van zulke predictiemodellen leidt tot betere uitkomsten bij moeder en kind.
Verloskundigen en gynaecologen kunnen immers eerder
inspelen op individuele risico’s. Een derde doel is van het

onderzoek is te kijken naar de verhouding tussen kosten en
effectiviteit van het wel of niet gebruiken van predictiemodellen in de zorg voor zwangeren.
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Alle verloskundige en gynaecologische praktijken in Limburg.
Midden Nederland (GCMN) en het Netwerk Geboortezorg

Noordwest Nederland aangezien deze consortia eveneens een
onderzoek over risicoselectie en –screening uitvoeren.

Landelijke projecten
‘Geboortezorg is continu in
ontwikkeling. Moeders en kinderen
verdienen een goede evaluatie van
de kwaliteit van die zorg.’
0MM

Landelijk project
IRIS studie

Terug naar
de kaart

Opsporen groeivertraging via 3e trimester echo
Projecttitel IRIS-studie (IUGR risk selection study)
Begin- en einddatum april 2013 – april 2018 (5 jaar)
Contactpersonen Dr. Ank de Jonge, Dr. Petra Jellema
E-mail ank.dejonge@vumc.nl, p.jellema@vumc.nl

Korte beschrijving

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek

Relevantie

Echoscopie in het 3e trimester van de zwangerschap wordt steeds

in het 3e trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand

vaker routinematig aangeboden, ondanks het gebrek aan evidence

voorkomen kunnen worden. Maar de echo zou ook ongerustheid

routine echoscopie kan bijdragen aan verbetering van belangrijke

eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit
kunnen veroorzaken en kunnen leiden tot onnodig medisch

ingrijpen en hoge kosten. In deze studie onderzoeken we de vooren nadelen van routine echoscopie in het 3 trimester.

dat dit (kosten) effectief is. Het is essentieel om aan te tonen dat
klinische uitkomsten voordat routinematige screening wordt
ingevoerd.

e

Aan de IRIS-studie nemen 60 verloskundigenpraktijken deel in een
stepped wedge cluster gerandomiseerd onderzoek. Alle praktijken

Samenwerkingspartners

Stapsgewijs gaan praktijken vervolgens over op het routinematig

echoscopisten, gynaecologen, neonatologen, hoogleraren

beginnen met de zorg te verlenen zoals ze dat altijd al deden.

aanbieden van 2 extra echo’s in de zwangerschap, een bij 28 tot 30
weken en een bij 34 tot 36 weken. Tot een week na de geboorte
meten we perinatale mortaliteit en morbiditeit, het aantal
medische interventies, ongerustheid en kosten.

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of de voordelen van routine echoscopie in het

3e trimester van de zwangerschap opwegen tegen de nadelen.

Vraagstelling / Hypothese
1

Leidt routine echoscopie tussen 28 en 30 weken zwangerschap
en 6 weken later tussen 34 en 36 weken zwangerschap tot een
vermindering van ernstige perinatale uitkomsten vergeleken

met gestandaardiseerde fundus-symfyse metingen onder laag
risico vrouwen in de eerstelijn? Is routine echoscopie in het
2

3

3e trimester van de zwangerschap kosteneffectief?

Hoe is de samenwerking tussen professionals met betrekking
tot het beleid rond opsporing en ‘behandeling’ van groeivertraging en hoe kan deze verbeterd worden?

Wat zijn positieve en negatieve ervaringen van vrouwen

met de methode van monitoring van foetale groei in het

3e trimester? Hoe kunnen vrouwen en professionals omgaan

met ethische vraagstukken rond onverwachte bevindingen

bij echoscopie en onterechte verdenking van groeivertraging?
Als extra budget beschikbaar komt, zullen aanvullende onderzoeksvragen worden beantwoord op het gebied van lange termijngevolgen voor de kinderen en innovatieve technieken om

intra-uteriene groeivertraging te voorspellen en te monitoren.
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Er wordt onder andere samengewerkt met verloskundigen,
verloskunde, adviseurs vanuit heel Nederland en internationale
adviseurs.

Landelijk project
Landelijke evaluatie geboortecentra

Terug naar
de kaart

Effecten van geboortecentra en factoren voor succesvolle implementatie
Projecttitel Evaluation of birthcentre care in the Netherlands: effects on quality of care, experiences
of clients and caregivers, economic outcomes and implications for further implementation
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2013 – januari 2016 (3 jaar)
Contactpersoon Dr. K.M. van der Pal-de Bruin
E-mail karin.vanderpal@tno.nl

Korte beschrijving

Relevantie

van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende.

opgericht met de intentie tot verbetering van kwaliteit van natale

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding
De afgelopen tijd zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend is
de grote diversiteit die voortkomt uit de verschillen in ontstaans-

geschiedenis en organisatie van de geboortecentra. Een overkoepelende beleidsvisie over de plaats van geboortecentra en hun mate

van integratie in het verloskundige systeem ontbreekt en er is geen

zorg voor de eerstelijns zwangere. Deze trend wordt door de

minister aangemoedigd en is in lijn met de adviezen in het rapport
van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte.

inzicht in de bijdrage die geboortecentra leveren aan de kwaliteit

Samenwerkingspartner(s)

van moeder en kind, ervaringen van vrouwen en zorgverleners, en

onderzoeksinstituten, medische centra, professionele organisaties

van de verloskundige zorg zoals effect op gezondheidsuitkomsten
kosteneffectiviteit. In deze evaluatie wordt op brede en uiteenlopende wijze gekeken naar de organisatie en integratie van

geboortecentra en de effecten van geboortecentrumzorg op de
kwaliteit van en ervaring met verloskundige zorg in de regio.

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zullen worden
gebruikt en de resultaten zullen in samenhang worden geanaly-

seerd waardoor concrete aanbevelingen kunnen worden gegeven.

Doel van het onderzoek

Dit project is gericht op inzicht in effecten van geboortecentra op

gezondheidsuitkomsten, kosten, zorgverlening en cliëntervaringen.
Tevens wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan een succesvolle implementatie van geboortecentra.
De 8 doelstellingen zijn:
1

2
3
4

5

6
7

8
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In verschillende regio’s worden op dit moment geboortecentra

Het vaststellen van kwaliteitsindicatoren voor geboortecentra;
Het ontwikkelen van een typologie van geboortecentra, op
basis van de mate van integratie van zorg en organisatie;

Het meten van de kwaliteit van zorg (structuur, proces en
uitkomst) in geboortecentra;

Het in kaart brengen van de gevolgen van het opzetten van een
geboortecentrum voor de organisatie en kwaliteit van de zorg
in de regio;

Het in kaart brengen van de kosten van geboortecentrumzorg;

Het meten van de ervaringen van cliënten en zorgverleners met
geboortecentrumzorg;

Het beschrijven van het proces van organisatorische integratie
in een beperkt aantal geboortecentra, in relatie tot gezondheidsuitkomsten;

Het doen van aanbevelingen ten aanzien van toekomstige
verloskundige zorgverlening.

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

Deze studie wordt uitgevoerd binnen een unieke samenwerking van
en zorgverleners. De projectgroep staat bovenaan vermeld.

Daarnaast is voor dit onderzoek een brede adviescommissie

samengesteld met vertegenwoordigers van STBN, KNOV, Midwifery
Science, ZN, ActiZ, het Ouderschap, de verloskunde academies en
individuele gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en
kraamzorgaanbieders.

Preconceptiezorg
Een gezonde start begint
voor de conceptie

Project
Preconceptiezorg voor vrouwen
met lage gezondheidsvaardigheden

Terug naar
de kaart

Projecttitel Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
Onderdeel van Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2014 – juli 2016 (30 maanden)
Contactpersoon Dr. Mirjam Fransen
E-mail m.p.fransen@amc.uva.nl
Website www.amc.nl/web/Research/Departments/Overview/Public-Health/Public-Health/Researchers.htm?p=913

Korte beschrijving

Kinderen van moeders met een lage sociaal economische

status (SES) hebben meer risico op ernstige perinatale problemen
dan kinderen van moeders met een hoge SES. Preconceptiezorg is
het middel bij uitstek om risico’s op perinatale problemen te

verkleinen, maar blijkt tot nu toe weinig toegankelijk te zijn voor
vrouwen met een lage SES. Dit onderzoeksproject richt zich op
het bevorderen van de toegankelijkheid en effectiviteit van

preconceptiezorg voor deze groep vrouwen. Specifieke aan-

dacht wordt hierbij besteed aan hun doorgaans lage gezond-

heidsvaardigheden. Dat zijn vaardigheden om informatie over
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen bij het

nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. In het project

–

In hoeverre is preconceptiezorg (aanbod en voorlichting)

–

Welke strategieën zijn er nodig om preconceptiezorg aan te

–

afgestemd op vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden?
passen en op welke manier kunnen deze binnen HP4All
worden geïmplementeerd?

Wat is het effect van deze strategieën op deelname aan

HP4All, begrip van vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en bewustwording en vaardigheden van zorgverleners?

Relevantie

hanteren we een systematische aanpak waarin een uitgebreide

Onderzoek naar de rol van gezondheidsvaardigheden in

implementatie en evaluatie van aanpassingen van het pre-

van effectieve interventies staat nog in de kinderschoenen.

probleemanalyse de basis vormt voor de ontwikkeling, proef-

conceptiezorg aanbod en de preconceptievoorlichting binnen
het landelijke programma ‘Health Pregnancy 4 All (HP4All)’.

perinatale gezondheid en zorg en daarmee de ontwikkeling
Eerdere interventies hebben zich gericht op het ontwikkelen

van geschikte kanalen voor het bereiken van mensen met lage

SES. Aan het afstemmen van het aanbod en de voorlichting zelf

Doel van het onderzoek

op lage gezondheidsvaardigheden is nog niet eerder aandacht

van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg voor
autochtone vrouwen met een lage SES.

Samenwerkingspartners

–

GGD Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Organisatie van

Het algemene doel van dit onderzoeksproject is het bevorderen

Specifieke doelen zijn:

Systematisch ontwikkelen, proefimplementeren en
evalueren van strategieën om vrouwen met lage

gezondheidsvaardigheden te bereiken met het HP4All
–

aanbod en hen te motiveren tot deelname;

Systematisch ontwikkelen, proef-implementeren en
evalueren van strategieën voor het afstemmen van

preconceptievoorlichting op vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden (ZwangerWijzer en voorlichting door zorgverleners).
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Vraagstelling / Hypothese

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

besteed.

Projectgroep Healthy Pregnancy 4 All, 1e Lijn Amsterdam,

Verloskundigen (KNOV), VUMC, Academische Werkplaats

JGZ Noord-Holland, Erfocentrum, CBO, Alliantie Gezondheids-

vaardigheden.

Project
Lokaal afstemmen van
preconceptiezorg

Terug naar
de kaart

Rekening houden met aanstaande ouders en zorgverleners
Projecttitel Afstemmen van preconceptiezorg op de behoeften van aanstaande ouders en de
mogelijkheden van zorgverleners
Onderdeel van Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)
Begin- en einddatum (looptijd) december 2013 – december 2015 (2 jaar)
Contactpersoon Dr. M.P.H. (Wendy) Koster
E-mail w.koster@umcutrecht.nl

Korte beschrijving

Relevantie

preconceptiezorg (PCZ) te verhogen. Met een doelgroep-

het inzien van het belang van PCZ te vergroten. Het verbeteren

Het is noodzaak om het bewustzijn over het belang van

specifieke aanpak (op basis van risicostratificatie) kan PCZ op

maat gegeven worden. Deze aanpak is gericht op bewustwording
en voorlichting van aanstaande ouderparen, met informatie die

voor hen relevant is. Hoe en door wie deze doelgroepen het best

bereikt kunnen worden is voor een belangrijk deel afhankelijk van
de lokale situatie. Wij richten ons dus ook op hulpverleners om te

van bereik en resultaat van PCZ kan op verschillende manieren.

Dit project richt zich op lokale afstemming van PCZ, op basis van
de ervaringen en behoeften van aanstaande ouderparen én van
betrokken zorgverleners.

achterhalen of, en zo ja waarom, er weerstand is bij hulpverleners

Samenwerkingspartners

proberen wij bij aanstaande ouderparen te achterhalen wat er

Universitair Medisch Centrum Utrecht (Afdeling Verloskunde en

en wat de mogelijkheden zijn om hen te motiveren. Daarnaast
moet gebeuren om te zorgen dat paren ook daadwerkelijk op
consult komen.

Doel van het onderzoek
–

het bereiken van zoveel mogelijk aanstaande ouderparen

–

via een risicogestratificeerde aanpak;

–

met een kinderwens;

lokaal afgestemd tussen hulpverleners.

Vraagstelling / Hypothese
–
–
–
–
–
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Een belangrijk vraagstuk rondom PCZ is hoe de bekendheid en

Wat zijn de ervaringen van vrouwen met de huidige PCZ?
Welke knelpunten en verbetermogelijkheden zien de
betrokken hulpverleners?

Wat is de inhoud van een lokaal ontwikkeld multidisciplinair
protocol voor PCZ?

Wat is het effect van het invoeren van een dergelijk protocol?
Hoe verlopen ontwikkeling en uitvoering van PCZ?

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

Erfocentrum, GGD Midden Nederland, Stichting HELLP Syndroom,
Gynaecologie, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijns Geneeskunde), Vereniging Samenwerkende

Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), Verloskundigenpraktijk
Zeist.

Project
Ethische kwesties

Terug naar
de kaart

Ethische kwesties in de preconceptiezorg
Projecttitel Ethische kwesties in de preconceptiezorg: eHealth, (niet-)directieve counseling, nudging,
en professionele verantwoordelijkheid
Onderdeel van Regionaal Consortium Zuidwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) september 2013 – september 2016 (3 jaar)
Contactpersoon Dr. WLA Pinxten
E-mail w.pinxten@erasmusmc.nl
Website www.erasmusmc.nl/ethiek

Korte beschrijving

Vraagstelling / Hypothese

moeder, de groei en ontwikkeling van de foetus en de gezond-

–

Er bestaat een direct verband tussen de gezondheid van de

heid van het toekomstige kind in het latere leven; het gedrag
van moeders (roken, alcoholgebruik, overgewicht, voeding,

foliumzuur) speelt een cruciale rol bij het ontstaan van deze

–

complicaties. Er is een groot potentieel om dit gezondheids-

–

schapscomplicaties en de gerelateerde gezondheidsproblemen

–

gerelateerd gedrag zo aan te passen dat de risico’s op zwanger-

van moeder en kind significant kleiner worden. Preconceptiezorg
benut dit potentieel door nog vóór de conceptie actie te ondernemen.

Aansturen op de verandering van gezondheidsgerelateerd gedrag
levert talrijke ethische kwesties op, die in dit project onderzocht
worden.

Wat is een gepaste manier om de doelgroep te bereiken?
Hoe kunnen bij de verwezenlijking van de doelstellingen

van de preconceptiezorg de behoeften, waarden en belangen
van alle betrokkenen onderling in balans gehouden worden?
Hoe kunnen veranderingen op een verantwoorde manier
bewerkstelligd worden?

Welke morele verantwoordelijkheden vloeien voort uit het

doorvoeren van een dergelijk veranderingsmanagement, met
name voor professionele zorgverleners in de preconceptiezorg?

Relevantie

Preconceptiezorg vergt vaak veranderingen in het gezondheids-

Doel van het onderzoek

gerelateerd gedrag van wensouders, bijvoorbeeld op het domein

engageren, en bejegenen van toekomstige ouders in de

Toekomstige ouders en kinderen en professionals zullen voordeel

Dit project beoogt de ethische kwesties rond het bereiken,
preconceptiezorg te bestuderen, met bijzondere aandacht
voor opkomende strategieën als eHealth en nudging.
Meer concreet wordt onderzocht:
–

welke behoeften, waarden, en belangen de in

–

hoe de inclusie in de preconceptiezorg op een

–
–

–
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De volgende vragen staan centraal in dit project:

pre-conceptiezorg betrokken partijen hebben;
verantwoorde manier verhoogd kan worden;

welk aandringen op gedrags-verandering ethisch
acceptabel is;

welke impact preconceptiezorg op de bejegening

van ouders heeft (bijvoorbeeld met betrekking tot

schuldgevoelens en stigmatisering);

welke morele verantwoordelijkheden artsen in de
preconceptiezorg dragen?

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

van leefstijl (voeding, roken). Het stimuleren van zulke veranderingen heeft belangrije ethische implicaties voor betrokkenen.
ondervinden van verbeterde inzichten voor de benadering en
bejegening in de preconceptiezorg.

Project
Slimmer Zwanger

Terug naar
de kaart

Slimmere Zorg begint vóór de conceptie

Projecttitel Preconceptiezorg innovatie: Ontwikkeling en effectiviteit van een interactief
leefstijlprogramma op de smartphone (SLIMMERZWANGER)
ZonMw projectnummer 209040003
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2014 – januari 2017 (3 jaar)
Contactpersoon Drs. E.C. Oostingh, arts-onderzoeker
E-mail e.oostingh@erasmusmc.nl
Website www.SlimmerZwanger.nl

Korte beschrijving

Relevantie

bepaald door BIG3-uitkomsten (aangeboren afwijkingen,

veel voor en gaan vooral gepaard met overgewicht/obesitas en

In Nederland wordt de perinatale sterfte en morbiditeit vooral
vroeggeboorte, foetale groeivertraging). Daarnaast is een

verminderde vruchtbaarheid een belangrijk gezondheids(zorg)
probleem. Het is bekend dat juist deze vrouwen meer risico
hebben op een BIG3-uitkomst. Meer dan 80% heeft ook
ongezonde leefstijlgewoonten, die nadelig zijn voor de

vruchtbaarheid en gezondheid. Om deze 4 problemen aan
te pakken hebben wij het interactieve leefstijlprogramma

‘SlimmerZwanger’ voor de smartphone ontwikkeld, waarbij

persoonlijke screeningsresultaten worden gekoppeld aan een

coachingsprogramma, waarbij internet, email en SMS berichten

worden gebruikt. Hiermee beogen wij in een cluster randomized
controlled trial de leefstijlgewoonten van vrouwen met IVF/ICSI
indicatie te bevorderen gedurende de preconceptie periode en
zwangerschap en de zwangerschapskansen en uitkomsten te

verbeteren. Na een positief resultaat wordt ‘SlimmerZwanger’
geïmplementeerd in samenwerking met de klinieken voortplantingsgeneeskunde, preconceptiezorg en verloskunde
aangesloten bij de regionale verloskundige consortia.

Doel van het onderzoek
–

Het evalueren van de (kosten) effectiviteit van

–

Het ontwikkelen van een implementatieplan.

‘SlimmerZwanger’ bij vrouwen met een IVF/ICSI indicatie;

Vraagstelling / Hypothese

Kan met het interactieve eHealth programma ‘SlimmerZwanger’

de leefstijl van vrouwen met IVF/ICSI indicatie worden verbeterd,
waardoor zwangerschapskansen toenemen en BIG3-uitkomsten
en gezondheidszorgkosten worden gereduceerd?
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Ongezonde leefstijlgewoonten komen in de algemene bevolking
chronische ziekten. De gevolgen van ongezonde leefstijl voor de
reproductieve populatie zijn een verminderde vruchtbaarheid,
meer zwangerschapscomplicaties voor moeder en kind op de
korte en lange termijn. Door nu de preconceptie periode en

zwangerschap te gebruiken als ‘window of opportunity’ voor het
veranderen van ongezonde leefstijlgewoonten met een (kosten)
effectieve eHealth interventie wordt op de korte termijn

bijgedragen aan het terugdringen van de perinatale sterfte en
morbiditeit en van ziekten op de langere termijn. Door de

samenwerking met de klinieken voortplantingsgeneeskunde

(en preconceptiezorg- en verloskunde) zullen de belemmerende
en bevorderende factoren voorafgaand aan de implementatie

gesignaleerd en opgenomen kunnen worden in het implementatieplan. Hierdoor verwachten wij een voorspoedige en snelle
implementatie te bereiken in de algemene en specialistische

preconceptie en verloskundige zorg voor alle vrouwen met kinderwens in Nederland.

Samenwerkingspartners

Deze trial vindt plaats in samenwerking met de klinieken

aangesloten bij het Nederlands consortium Verloskunde- en
voortplantingsstudies.

Project
Voorbereiden op de zwangerschap

Terug naar
de kaart

Begrijpelijke informatie voor iedereen

Projecttitel Ontwikkelen van strategieën ter bevordering van bereik en persoonlijke relevantie
van preconceptiezorg bij toekomstige ouders in de regio Leiden
Onderdeel van Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland
Begin- en einddatum (looptijd) september 2013 – juli 2016 (34 maanden)
Contactpersoon Dr. K.M. van der Pal-de Bruin
E-mail karin.vanderpal@tno.nl

Korte beschrijving

Vraagstelling / Hypothese

aan het bevorderen van een optimale zwangerschap en uitkomst

–

Alhoewel preconceptiezorg in belangrijke mate kan bijdragen
is het moeilijk om mensen met een kinderwens te bereiken.

Het project heeft de volgende vraagstellingen:

Dit wordt bemoeilijkt doordat deze groep niet eenvoudig

te identificeren is. Gezocht moet worden naar innovatieve
methoden om de doelgroep te bereiken zodat zij tot een

geïnformeerde keuze komen om gebruik te maken van pre-

conceptiezorg. Het is daarbij van belang dat aansluiting wordt

gerealiseerd bij de belevings-wereld, opdat aandacht en relevantie voor de (inhoud van de) interventie wordt vergroot.

Wat zijn thema’s rondom seksualiteit, relaties en zwanger-

schap die momenteel bij (toekomstige) ouders leven en welke
zouden kunnen worden ingezet om het thema gezonde

–

–
–

voorbereiding op de zwangerschap (PCZ) te vergroten?

Wat is de ervaring van verloskundigen, CJG medewerkers,

SENSE medewerkers en docenten met de lessen, informatieavonden en de e-tool?

Kunnen lessen en informatieavonden zo worden ingezet
dat het gebruik van de e-tool kan worden gerealiseerd?

Is de e-tool acceptabel en bruikbaar voor toekomstige ouders?

Doel van het onderzoek

–

ouders te verhogen en dat zij op basis van een goed geïnfor-

–

preconceptiezorg. Hiertoe willen we informatie over preconceptiezorg inbedden in het bredere kader van seksuele gezondheid en

Relevantie

Dit beogen we te realiseren via 2 strategieën, te weten:

toekomstige ouders zodat zij een geïnformeerde keuze over het

Het doel van dit project is het bereik van de groep toekomstige
meerde keuze besluiten tot het al dan niet gebruik maken van

vraaggestuurde informatie bieden op thema’s over dit onderwerp.
–
–

Via lessen op ROC’s en informatieavonden op het CJG;
Via een te ontwikkelen e-tool. De e-tool is bedoeld als

brug tussen vindplaatsen (ROC en CJG) en aanbod (preconceptiezorg).

Nemen relevante determinanten (kennis, attitude en intentie)
gerelateerd aan een geïnformeerde keuze en gedrag over PCZ
toe na gebruik van de e-tool?

Vindt doorgeleiding plaats op basis van vraag?

Het doel van het project is vergroten van het bereik van

gebruik van preconceptiezorg kunnen maken. Het project richt
zich op vindplaatsen waar de kans op het treffen van risico-

groepen het grootst is. Allochtone groepen en personen met een

lage sociaal economische status (SES) hebben een verhoogd risico
op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Voor deze groep is

preconceptiezorg (PCZ) van groot belang, om zo de kans op een

gezonde zwangerschap te vergroten. Tot dusver is het moeilijk om
toekomstige ouders te bereiken. Zij gaan zich pas informeren als

er sprake is van zwangerschap terwijl juist de eerste weken van de
zwangerschap belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd samen met de verloskundigen van
de Coöperatie LEO, GGD Hollands Midden en de KNOV en valt
binnen het Regionaal Verloskundig Consortium noordelijk
Zuid-Holland.

46

ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte

Project
Preconceptioneel dragerschaponderzoek Op Maat

Terug naar
de kaart

POM

Projecttitel POM project: Preconceptioneel dragerschaponderzoek Op Maat
Verdere ontwikkeling en evaluatie van genetisch dragerschaponderzoek in specifieke risicogroepen
Onderdeel van Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland
Begin- en einddatum (looptijd) oktober 2013 – oktober 2016 (3 jaar)
Contactpersoon Dr. L. Henneman
E-mail l.henneman@vumc.nl

Korte beschrijving

–

Wat zijn binnen de doelgroep redenen voor (geen) deelname?

erfelijke aandoeningen vaker voor dan in de algemene populatie

–

Wat betekent de testuitslag voor deelnemers en hoe gaan zij

Binnen diverse subpopulaties in Nederland komen bepaalde

en geven daarbij een relatief hoge ziektelast. Gericht drager-

schaponderzoek naar hoog prevalente recessieve aandoeningen

–

onderzoek Op Maat (POM)), heeft als doel dragerparen in staat

–

waardoor zij meer geïnformeerde beslissingen kunnen nemen

–

binnen deze subpopulaties (Preconceptioneel dragerschap-

te stellen tijdig informatie over hun verhoogde risico te verkrijgen,
over het krijgen van kinderen. De uitdaging is hoe mensen met
kinderwens over dragerschaptesten op een of meerdere aandoeningen te informeren en hoe tegemoet te komen aan de

wensen van specifieke doelgroepen. Met een effect- en procesevaluatie worden vier kleinschalige initiatieven onderzocht:

Is er sprake van een geïnformeerde keuze?

hiermee om (informeren familieleden, reproductieve keuzen)?
Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor
implementatie van dragerschaponderzoek op maat?

In hoeverre wordt (kan) dragerschaponderzoek op basis van

herkomst in de praktijk (worden) aangeboden zoals bedoeld?
Zijn er ethische bezwaren/knelpunten; hoe kan daaraan

tegemoet worden gekomen? Hoe verhoudt een aanbod van
dragerschaponderzoek zich tot normatieve kaders van

preventieve gezondheidszorg enerzijds en reproductieve

screening anderzijds? Wat zijn randvoorwaarden voor een
verantwoord aanbod?

–

Preconceptiespreekuur Volendam

–

Hemoglobinopathie (HbP) dragerschaponderzoek bij mensen

Relevantie

achtergrond;

respect voor de eigen keuze van het individu, maar het aanbod

–

–

Dragerschapscreening op Joodse ziekten

met Afrikaanse, Antilliaanse, Surinaamse en/of Mediterrane
Online CF dragerschaptest voor mensen van NoordEuropese afkomst via de website van het VUmc.

Tevens zal een ethische analyse uitgevoerd worden.

Doel van het onderzoek

Dit project beoogt meer inzicht te krijgen in algemene en

populatiespecifieke bevorderende en belemmerende factoren

voor de implementatie van dragerschaponderzoek voor specifieke

Uitgangspunt van een aanbod van dragerschaponderzoek is

wordt ook gedaan met de verwachting dat dit de door recessieve
aandoeningen veroorzaakte ziektelast in de betreffende

sub-populaties belangrijk kan verminderen. Het project draagt
bij aan het verhogen van het bewustzijn van het belang van
dragerschaponderzoek op maat en algemene (integrale)

preconceptiezorg bij de doelgroep en de kennis, alertheid en
deskundigheid van zorgverleners.

subpopulaties die op basis van herkomst een verhoogd risico

Samenwerkingspartners

ziekte.

EMGO Instituut voor Onderzoek naar Gezondheid en Zorg,

hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke

Vraagstelling / Hypothese

Voor vier kleinschalige initiatieven (zie boven) worden de
volgende vragen gesteld:
–

Hoe wordt een aanbod van dragerschaponderzoek in

de doelgroep gewaardeerd? Welke informatie- en onder-

steuningsbehoefte (zoals een keuzehulp) hebben mensen?
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–
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VU medisch centrum, Academisch Medisch Centrum Amsterdam,
Universiteit Maastricht (afdeling Health, Ethics & Society),
1e Lijn Amsterdam, Sikkelcel Expertisecentrum AMC,
Verloskundige Praktijk Waterland-Oost, Vereniging

Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP),
Erfocentrum.

Project
Het ontwikkelen van de
Preconceptionele Indicatielijst (PIL)

Terug naar
de kaart

Projecttitel Het ontwikkelen van de Preconceptionele Indicatielijst (PIL)
Begin- en einddatum (looptijd) mei 2014 – mei 2016 (2 jaar)
Contactpersoon Annelies Wisse, CPZ
E-mail annelieswisse@collegepz.nl

Korte beschrijving

Relevantie

betrokken beroepsgroepen is het individuele preconceptieconsult

lijking met andere Europese landen. De belangrijkste oorzaken

Hoewel preconceptiezorg al enige jaren de aandacht heeft van
nog steeds een relatief nieuwe vorm van zorg waarvoor tot op

heden geen formele ketenafspraken zijn gemaakt. Afspraken over
de inhoud van preconceptieconsulten met bijbehorende

vervolgstappen en omschrijving van de geïndiceerde zorg zijn

essentieel voor een goede samenwerking. Dergelijke afspraken

worden verankerd in de te ontwikkelen multidisciplinaire richtlijn
preconceptiezorg of beter gezegd; de Preconceptie Indicatie Lijst

van deze sterfte zijn vroeggeboorte, laag geboortegewicht en

aangeboren afwijkingen. Om het risico op deze uitkomsten te

verminderen kunnen preventieve maatregelen genomen worden
waarvoor adviezen bij voorkeur voor de conceptie gegeven
worden: de zogenaamde preconceptiezorg.

(PIL).

Samenwerkingspartner(s)

een verwijsmatrix, die professionals voorziet van handvatten voor

Daarnaast ook VSOP, bedrijfsartsen, JGZ en apothekers.

Het eindproduct is een landelijke multidisciplinaire richtlijn(PIL),

het tijdig signaleren en inschatten van risicofactoren en aandoeningen die voor paren van belang zijn voor gezond zwanger

worden en het maken van reproductieve keuzes. De PIL voorziet in
minimale organisatorische randvoorwaarden zoals verwijsindi-

caties naar andere (medische) disciplines en/of organisaties voor
het goed doen verlopen van het preconceptieconsult als onderdeel van de geboortezorg.

Doel van het project

Het ontwikkelen van de Preconceptionele Indicatielijst (PIL).
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Nederland kent een relatief hoge perinatale sterfte in verge-
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Belangrijkste betrokken beroepsgroepen: KNOV, NHG, NVOG.

Pilots

Zwangerschap
en werk

To-Do
list
maken

Afspraak
20 weken
echo maken
Zwangerschapsverlof
regelen

0MM

Deadline!!
––––––

Project
Arbeid en gezond zwanger –
maak er werk van!

Terug naar
de kaart

Projecttitel Arbeid en gezond zwanger – maak er werk van!
Begin- en einddatum (looptijd) januari 2015 – januari 2017 (2 jaar)
Contactpersoon G. Bonsel, Erasmus MC
E-mail g.bonsel@erasmusmc.nl

Korte beschrijving

Arbeidsgerelateerde risico’s (bijv. toxische stoffen, fysieke

belasting, nachtdienst) kunnen een nadelig effect hebben op de

zwangerschap, zowel voor moeder als kind. Ze kunnen ook leiden
tot meer prenataal verzuim en vertraging van werkhervatting na

het verlof. Experts menen dat onduidelijkheid in de organisatie en
onvoldoende deskundigheid in de zorgketen de belangrijkste
oorzaken zijn voor het optreden van deze nadelige gevolgen.

Momenteel worden programma’s ontwikkeld voor systematische

Vraagstelling / Hypothese
–
–
–
–

Uitbreiding van de antenatale screening op arbeidsfactoren.
Het verbeteren van de organisatie van risicozorg inzake
arbeidsfactoren voor zwangeren.

Het efficiënt inzetten van arboprofessionals m.b.v. bestaande
risicozorg-tools en procedures.

De zwangere toegang tot informatie over haar arbeidsrisico’s
bieden.

integrale antenatale risicoscreening en de ontwikkeling van

zorgpaden voor afzonderlijke of gecombineerde medische en

niet-medische risico’s. De zorgpaden worden lokaal uitgewerkt
in de verloskundige samenwerkingsverbanden.

Dit project betreft een uitbreiding van deze risicoscreening

tijdens de verloskundige intake of later in de zwangerschap. Reeds
geïmplementeerde e-tools en procedures/zorgpaden worden

uitgebreid op grond van kennis over arbeidsgerelateerde risico’s
voor de zwangerschap of het nog ongeboren kind. Wat betreft

mogelijke zorgpaden voor vrouwen waarbij risico’s zijn geconstateerd wordt gedacht aan een drietrapsmodel om arbeidsgeneeskundige expertise toe te voegen aan de routinematige
verloskundige zorg. De 3 onderdelen zijn:
1

verhoging van basale kennis over arbeidsgerelateerde risico’s

2

het opleiden van professionals binnen een samenwerkings-

3

bij de verloskundigen;

Dit project wil bijdragen aan de preventie van ongunstige

perinatale uitkomsten door de vroegtijdige aanpak van vermijdbare arbeidsrisico’s. Het is niet precies bekend hoe vaak deze

arbeidsfactoren voorkomen. Geschat wordt dat dit zeker bij één

op de zes zwangeren het geval is. Niet-medische factoren die een

ongunstige invloed op de zwangerschap kunnen hebben vormen
het centrale aandachtspunt van het Regionaal Consortium

Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland. Tot nu toe

hebben kwetsbare zwangeren en andere niet-medische factoren
centraal gestaan. Dit project richt zich specifiek op de arbeidsrisico’s waaraan in beginsel alle zwangeren kunnen zijn
blootgesteld.

verband van verloskundigen als expert op het gebied van
arbeidsgerelateerde risico’s;

het benoemen en zo nodig opleiden van een bedrijfsarts/

Samenwerkingspartner(s)

plexere arbeidsgerelateerde risico’s of bij behoefte aan

Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie)

klinisch arbeidsgeneeskundige voor consultatie bij com-

overleg met de bedrijfsarts van het bedrijf of de instelling
waar de zwangere werkt.

Doel van het project

Het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind tijdens
en na de zwangerschap wat betreft de mogelijke invloed van

schadelijke arbeidsfactoren; het gaat ook om verminderen van de
kans op langdurig verzuim, ook na de bevalling (vitaliteit).
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ErasmusMC (afdeling Mobiliteit en Vitaliteit)
Erfocentrum

Reinier de Graaf Groep (afdeling Gynaecologie en Verloskunde)
Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas

Project
De App ‘gezond werken tijdens
de zwangerschap’

Terug naar
de kaart

Projecttitel De App ‘gezond werken tijdens de zwangerschap’
Begin- en einddatum (looptijd) december 2014 – december 2016 (2 jaar)
Contactpersoon Monique van Beukering
E-mail Monique.vanbeukering@dnvgl.com

Korte beschrijving

Ongunstige arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap

zoals lichamelijk zwaar werk, werkstress, nachtdiensten en lange

Vraagstelling / Hypothese
1

werkdagen kunnen invloed hebben op de kans op vroeggeboorte

b het inzetten van werkaanpassingen

in een NVAB Richtlijn getiteld ‘Zwangerschap, postpartumperiode
in de dienstverlening aan zwangere werknemers, echter de

richtlijn is beperkt bekend bij verloskundig zorgverleners, en
onder zwangeren bestaat een groot verschil in toegang tot
bedrijfsartsen.

In dit project ontwikkelen we een app over zwangerschap en

werk. Zwangeren krijgen via deze app informatie gericht op hun

specifieke situatie: wanneer aanpassing van werk- en werktijden
nodig is, het advies tot overleg met de werkgever of bezoek aan

de bedrijfsarts of gynaecoloog/verloskundige. De verloskundige
hulpverleners van de deelnemende zwangeren krijgen scholing
over het gebruik van de app en informeren zwangeren over de
app bij hun eerste bezoek.

Doel van het project

Doel van dit project is het implementeren van de NVAB Richtlijn

‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’, zodat werknemers
tijdens hun zwangerschap minder werk- en persoonsgebonden
risico’s lopen. Dit bereiken we enerzijds door vroegtijdig signa-

leren van deze risico’s, via een mobiele app. Anderzijds versterken

we de communicatie en samenwerking tussen professionals in de
zorg rondom zwangerschap en werk via gezamenlijke nascholing
tussen arbocuratieve zorgverleners en verloskundige zorgverleners van de deelnemende VSV’s.
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zwangerschap en werk ten aanzien van:

a signaleren van werk- en persoonsgebonden risico’s,

en een te laag geboortegewicht. Deze kennis heeft geresulteerd

en werk’. Deze richtlijn heeft geleid tot een duidelijke verbetering

Wat is het effect van de implementatie van de ‘app’

c het verzuim in vergelijking met de gebruikelijke begeleiding
2
3

4

5

bij zwangeren?

Zijn zwangeren tevreden over de ‘app’ ?

Heeft de ‘app’ bijgedragen aan betere afstemming tussen
de verloskundige en de bedrijfsarts of werkgever?

Zijn de stakeholders: verloskundigen, gynaecologen,

bedrijfsartsen tevreden over de gezamenlijke nascholing
ten aanzien van zwangerschap en werk?

Is er een verband tussen het gebruik van de ‘app’ en

afwijkingen en complicaties van de zwangerschap (zoals
vroeggeboortes, laag geboorte gewicht, hoge bloeddruk
en pre eclampsie) en opnames op de NICU’s.

Relevantie

Wij verwachten met deze app via de verloskundige hulpverleners
alle zwangeren te bereiken, iets wat nu niet gebeurt. We kunnen

zo meer zwangeren signaleren die risico lopen, en hen vervolgens
ondersteunen bij het realiseren van de juiste werkaanpassing en
bedrijfsgeneeskundige zorg. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden
tot verbetering van de gezondheid van moeder en kind en
mogelijk tot minder (langdurig)verzuim.

Samenwerkingspartner(s)
Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

ZonMw stimuleert

gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

ZonMw
Als intermediair tussen maatschappij en wetenschap werkt ZonMw aan
de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren
en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. ZonMw
staat voor kennisvermeerdering, kwaliteit en vernieuwing in het
gezondheidsonderzoek en de zorg. De organisatie bestrijkt het hele
spectrum van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en met de
praktijk van de (preventieve) zorg. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers
het ministerie van VWS en NWO.

Laan van Nieuw Oost-Indië 334

Zwangerschap en Geboorte
Het programma Zwangerschap en Geboorte is een beroepsoverstijgend
onderzoeksprogramma en draagt bij aan het terugdringen van
vermijdbare sterfte en ziekte rond de geboorte (perinatale sterfte en
morbiditeit).
Meer informatie over het programma Zwangerschap en Geboorte is te
vinden op www.zonmw.nl/zwangerschapengeboorte. Kijk ook op
www.zonmw.nl/zg om te zien wat er ZonMw-breed op het gebied van
zwangerschap en geboorte gebeurt.

Interviews Gonny ten Haaft

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
– Marieke Breden (programmasecretaris Zwangerschap en Geboorte),
Telefoon 070 349 52 34
E-mail breden@zonmw.nl
– Milly Vesters (programmasecretaris Zwangerschap en Geboorte),
Telefoon 070 349 52 43
E-mail vesters@zonmw.nl

2593 CE Den Haag
Postbus 93245

2509 AE Den Haag

Telefoon 070 349 51 11
Fax 070 349 51 00
info@zonmw.nl
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