
Actuele informatie over de 
zorgvraag van (zwangere) 
vrouwen en hun partners en 
het werk en de positie van  
de eerstelijns verloskunde 
in Nederland
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Het doel van deze  

Deliver studie is het 

geven van een actueel 

beeld van de belang

rijke spilfunctie van de 

eerstelijns Nederlandse 

verloskundige. 



De Academie Verloskunde Amsterdam en  

Groningen (AVAG) start in 2009 in samen

werking met twee ervaren onderzoeksbureaus 

op het gebied van gezondheidszorg  

(NIVEL en het EMGO+instituut) een nationale 

studie naar de eerstelijns verloskundige  

zorg in Nederland: de Deliver studie  

(Data EersteLIjnsVERloskunde). Deze brochure 

biedt informatie over deze studie.

Waarom de  
Del iver  studie?

Informatie uit de studie dient de centrale positie van de 

verloskundige in de Nederlandse verloskundige zorg te 

onderbouwen. Het toekomstige (overheids)beleid voor 

de verloskundige zorg zal mede door informatie uit de 

Deliver studie worden bepaald. Het doel van de Deliver 

studie is het geven van een actueel beeld van de 

belangrijke spilfunctie van de eerstelijns Nederlandse 

verloskundige. Het is belangrijk om de centrale rol van 

de verloskundige in het Nederlandse gezondheidssysteem 

anno 2009-2010 met objectieve informatie te onder-

bouwen, zodat de positie van de eerstelijns verlos-

kundige behouden blijft en waar nodig wordt versterkt. 



Door uw bijdrage aan 

de Deliver studie levert 

u een bijdrage aan 

de ontwikkeling van 

de verloskunde in de 

komende jaren. 



Onderzoeksthema’s
In de Deliver studie wordt bij 20 verloskundige praktijken 

actuele informatie verzameld over wat er in de  

Nederlandse eerstelijns verloskundige praktijk gebeurt 

aan de hand van de volgende thema’s:

 
De kwaliteit van de verloskundige zorg:
 1   Wat is de ervaring van de cliënten met de  

geleverde zorg?

 2   Hoe verloopt de communicatie tussen de 

verloskundige en de cliënt?

 3  Hoe is de praktijkuitrusting van de verloskundige?

 4   Worden de professionele standaarden toegepast 

binnen de verloskundige praktijk?

 5   In hoeverre wordt het werken volgens de  

standaarden beïnvloed door de werkbelasting  

van de verloskundige?

 
De organisatie van de verloskundige zorg:
 1   Hoe is de verloskundige zorg georganiseerd  

(poortwachtersfunctie, verwijslijnen)?

 2   Hoe is de praktijkorganisatie en de praktijkvoering  

van de verloskundige?

 3   Hoe wordt samengewerkt met praktijkassistenten,  

collega-verloskundigen, huisartsen, fysiotherapeuten  

en specialisten?

 4   Wordt er een opleiderfunctie vervuld en, zo ja,  

hoe is deze ingevuld?

 5   Hoe is de werkbelasting van de verloskundigen 

(praktijkomvang, werktijden, werkverdeling,  

ervaren werkbelasting)?

 
De toegankelijkheid van de verloskundige zorg:
 1   Hoe is de bereikbaarheid van de verloskundige praktijk 

(cliëntervaring, geografisch, telefonisch, digitaal)?

 2   Hoe is de samenwerking met de (huisarten)post  

en tweede en derde lijn?

 3   Hoe is het zorggebruik? (samenstelling cliënten-

populatie, contactfrequenties, verwijspercentages, 

diagnostische verrichtingen, voorlichtingsactiviteiten)



Wat investeert u als 

u ‘ja’ zegt tegen de 

Deliver studie?

•   Voortzetting van de geauto-
matiseerde LVR-registratie en 
cliëntenkaart

•   Aanlevering van uw cliëntbestand
 
•   Invullen van vragenlijsten en 

meewerken aan een interview 
 
•   Tijdregistratie van alle werk-

zaamheden gedurende één tot  
drie weken 

•   Mogelijke deelname aan één  
extra deelstudie 

•   Verloskundige onderzoekspraktijk  
in de toekomst?



Uitvoer ing van de  
Del iver  studie
Het is de bedoeling dat de Deliver studie uitgevoerd  

wordt in minimaal 20 eerstelijns verloskundige praktijken 

verspreid over Nederland die deelnemen aan de landelijke 

LVR-registratie. Voor de verloskundigen betekent  

deelname aan de Deliver studie een tijdelijke uitbreiding 

van de registratie-activiteiten. Op verschillende manieren 

zullen extra gegevens worden verzameld:

•  registratie van sociaaldemografische gegevens  

(opleiding, beroep, etniciteit) van alle personen  

die in de deelnemende praktijken zijn ingeschreven,  

verzameld via de cliënten

•  vragenlijsten/enquête bij (een deel van) de  

verloskundigen

•  vragenlijst/enquête onder deelnemende  

verloskundigen en praktijkassistenten 

•  tijdregistratie van alle in de praktijk werkzame  

verloskundigen

De verzameling van extra gegevens voor de Deliver  

studie zal medio februari 2009 starten.

Privacy
U vraagt uw (zwangere) cliënt of zij een bijdrage wil 

leveren aan de Deliver studie. In dat geval kunnen de 

gegevens uit het verloskundig dossier voor de Deliver 

studie worden gebruikt en zal uw cliënt worden benaderd 

door een onderzoeksbureau voor de vragenlijsten.  

Deze worden op drie momenten afgenomen. De privacy 

van uzelf en van uw (zwangere) cliënt zal bij de studie 

optimaal worden beschermd. De onderzoekers die met  

de gegevens uit de vragenlijsten en het verloskundige 

(patiënten) dossier werken, doen dat onder het praktijk- 

en cliëntnummer en uw en uw cliënts identiteit zijn daar 

niet bekend. Het onderzoeksbureau gebruikt de adres-

gegevens van uw cliënt uitsluitend om met de cliënt in 

contact te komen. 



Wat levert de  

Deliver studie u op?

•    Uitgebreide ‘spiegel informatie’  
omtrent uw eigen praktijk 

•    Inzicht in eigen werkbelasting en 
praktijkvoering

•    Sociaalgeografische gegevens van  
de totale praktijkpopulatie 

•    Accreditering van een deel van de 
geïnvesteerde tijd als nascholing 

•    Gegevens voor eigen onderzoek

•    Een financiële vergoeding van  

€ 2000,- per praktijk (van 3 à 4 fte) 



Deze gegevens worden niet aan andere organisaties 

doorgegeven. Het invullen van de vragenlijsten  

gebeurt wederom onder het praktijk- en cliëntnummer, 

dat verder uitsluitend in de praktijk bekend is. 

Wanneer de gegevens eenmaal verzameld zijn, worden 

zij geanonimiseerd. 

 
Deelname aan  
de Del iver  studie

Deelname aan de Deliver studie houdt in: 
 

•  voortzetting van de geautomatiseerde LVR-registratie 

en cliëntenkaart

•  leveren van een cliëntbestand voor het verzamelen 

van sociaaldemografische en gezondheidsgegevens 

bij cliënten die in de praktijk zijn ingeschreven 

gedurende de Deliver studie, dat wil zeggen:  

leveren adresbestand van ingeschreven cliënten bij 

start dataverzameling, doorgeven van adresgegevens 

van elke nieuwe inschrijving gedurende de looptijd 

van de dataverzameling (1 jaar)

•  vragenlijsten invullen, meewerken aan interview 

•  tijdregistratie van alle werkzaamheden bijhouden 

gedurende één week 

•  eventueel deelname aan een extra deelstudie 

(bijvoorbeeld videoregistraties van 2 dagen spreekuur, 

uitreiken van een vragenformulier aan een selectie van 

cliënten op het spreekuur)

De extra tijd die de Deliver studie van u vraagt, naast de 

tijd die u aan uw reguliere registratie besteedt, wordt 

geschat op maximaal anderhalf uur per maand per 

praktijk van 3 fte verloskundigen gedurende 12 maanden 

(startdatum medio 2009). Deze schatting is mede 

gebaseerd op ervaringen uit de Nationale Studie naar 

ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk in 

Nederland (NIVEL). Daarnaast zal uw praktijk enige 

malen worden bezocht door een onderzoeksmedewerker 

en kunnen cliënten vragen hebben.



Naast de lasten zijn  

er de lusten van de  

Deliver studie:

•     Aan het einde van de registratie-
periode ontvangt u ‘spiegel infor-
matie’ van uw eigen praktijk over 
meer gegevens dan tot heden in  
de LVR en cliëntregistratie worden 
verzameld. Deze extra gegevens  
zijn bruikbaar voor bijvoorbeeld  
uw jaarverslag of voor verdere 
ontwikkeling van uw praktijk

 
•    U krijgt inzicht in de eigen  

werkbelasting en praktijkvoering
 
•    U heeft de mogelijkheid voor 

toevoegen van sociaalgeografische 
gegevens van de totale praktijk-
populatie aan uw cliëntadministratie 
(onder andere etniciteit, leeftijd, 
sociaal economische klasse) 

 
•    Accreditering van een deel van de 

geïnvesteerde tijd als nascholing 
(wordt aangevraagd)

 
•    Mogelijkheid voor het gebruik van  

de gegevens voor eigen onderzoek
 
•    Een financiële vergoeding van  

€ 2000,- per normpraktijk van  
3 à 4 fte verloskundigen, voor de  
op te brengen registratie-discipline 
en ongemakken



Doet u mee?

De hoofdfinanciering van deze studie wordt geleverd 

door de Academie Verloskunde Amsterdam en 

Groningen. Daarnaast wordt gezocht naar aanvullende 

financiering via VWS en ZonMW.

Door uw bijdrage aan de Deliver studie levert u een 

bijdrage aan de ontwikkeling van de verloskunde in  

de komende jaren. Voor de uitvoering van de diverse 

activiteiten krijgt u ondersteuning van een onderzoeks-

medewerker en is een helpdesk voor al uw vragen 

laagdrempelig bereikbaar.

U zult als kandidaat-praktijk telefonisch benaderd 

worden voor een toelichting op de verdere gang van 

zaken. Indien u aarzelt over deelname en/of nog 

informatie mist, dan kunt u ons bellen of mailen via 

onderstaande contactpersonen:

Dr. Evelien Spelten

e.spelten@kvv.slz.nl

projectleider Deliver,  

psycholoog en coördinator wetenschap AVAG 

Tel.: 020 512 42 31

Trudy klomp MSc

t.klomp@vaa.slz.nl

projectleider Deliver,  

verloskundige en docente innovatie en beleid AVAG

Tel.: 020 512 42 31



een initiatief van de Academie Verloskunde  
Amsterdam en Groningen

www.deliver-studie.nl


