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18
   praktijken
   hebben “JA”
   gezegd tegen 
   het onderzoek

4
praktijken
zijn al bezocht

3
pilotpraktijken
zijn enthousiast

 

. 

Voor u ziet u de eerste uitgave van SPECIAL DELIVERY: de digitale nieuwsbrief verbonden aan 
de Deliver studie. Deze nieuwsbrief verschijnt 1 x per twee maanden in uw mailbox. 
Downloaden vanaf onze website: www.deliver-studie.nl kan ook. 

HET DELIVER TEAM

LAATSTE NIEUWS
We zijn sinds eind maart gestart met 2 pilot praktijken:   ‘Vrloskundig Centrum West / Het Collectief’ te Amsterdam.en ‘Verloskundige Stadspraktijk’ te Groningen en sinds kort met de 3e pilotpratkijk: ‘Anno’ te Deventer.
De reacties van de pilotpraktijken zijn positief. De noodzaak voort eerstelijns verloskundig onderzoek blijkt bij velen te leven. Niet gek natuurlijk, want met de onderzoeksresultaten willen we aantonen wat goed gaat en kunnen de praktijken de kwaliteit van de aangeboden diensten op verschillende punten verbeteren. Momenteel zijn we druk bezig met het werven van onderzoekspraktijken. Ook dat loopt volgens plan.
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Even voorstellenLet Deliver team

 
Een groot deel van het Deliver team stellen we 
vast aan u voor!

V.l.n.r.: Mireille van Poppel (senior onderzoeker EMGO  ), Monique
Pereboom (junior onderzoeker), Trudy Klomp (projectleider), Ank de 
Jonge (senior onderzoeker), Evelien Spelten (projectleider), Trees
Wiegers (senior onderzoeker NIVEL). 

+

VERLOSKUNDIG ADVIES PANEL (VAP) 

LAATSTE NIEUWS  
We zijn eind maart gestart met twee pilotpraktijken: ‘Verloskundig Centrum West / 
Het Collectief’ te Amsterdam en ‘Verloskundige Stadspraktijk’ te Groningen. De derde 
praktijk is ‘Anno’ te Deventer. Deze is een aantal weken geleden gestart. De reacties
van de pilotpraktijken zijn positief. De noodzaak voor eerstelijns verloskundig onder-
zoek blijkt bij velen te leven. Met de onderzoeksresultaten willen we aantonen wat
goed gaat, maar vooral ook hoe praktijken de kwaliteit van de aangeboden diensten
op verschillende punten kunnen verbeteren. Momenteel zijn we druk bezig met het
werven van onderzoekspraktijken. Tot nu toe verloopt alles volgens plan! 

Kijk op www.deliver-studie.nl. Mail je vragen en opmerkingen naar deliver@kvv.slz.nl 

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Hoe lang duurt het onderzoek?
    Elke praktijk doet 12 maanden mee.

2. Waar kan ik terecht met mijn vragen?
    Iedere praktijk die deelneemt krijgt een contactpersoon toegewezen.
    Verder kan gemaild worden naar deliver@kvv.slz.nl.

 

Het Verloskundig Advies Panel (VAP) is tot 
leven geroepen om het onderzoek in de 
praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Een belangrijk adviesorgaan.

V.l.n.r.: Lianne Berkhof, Dagmar Kurtze, Marcia van Oers, 
Marianne van den Hof, Marja Brakman, Janneke Gitsels, 
Erna Kerkhof, Stefan Zum Vorde. 

MEER INFORMATIE?  


