Informatie voor de cliënt

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

Twintig verloskundige
praktijken verspreid over
Nederland doen mee aan
dit onderzoek. Ook
uw verloskundigen zijn
enthousiast en doen
mee. U ook?

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 EersteLIjns VERloskunde).
Deze brochure geeft u informatie over deze
studie. Twintig verloskundige praktijken
verspreid over Nederland doen mee aan
dit onderzoek. Ook uw verloskundigen zijn
enthousiast en doen mee. U ook?

W a a rom de
D e l i ver studie?
Voor het eerst wordt aan (zwangere) vrouwen en hun
partners én aan verloskundigen in heel Nederland
gevraagd wat zij van de verloskundige zorg vinden.
Met de resultaten van de studie kunnen we de kwaliteit
van zorg verbeteren. Dat is goed voor u als zwangere
vrouw en voor de verloskunde.

O n d erzoeksthema’s
In de Deliver studie zal bij twintig verloskundige praktijken
informatie verzameld worden over wat er in de Nederlandse
eerstelijns verloskundige praktijk gebeurt aan de hand van
onder andere de volgende 3 thema’s:

1	De kwaliteit van de verloskundige zorg:
Hierbij kunt u denken aan:
1	Wat vinden zwangere vrouwen (en hun partners)
van de geleverde zorg?
2	Hoe verloopt de communicatie tussen de
verloskundige en de zwangere vrouw?
3	Hoe wordt gewerkt aan veiligheid rond de
zwangerschap en worden de professionele
standaarden ook steeds binnen de verloskundige
praktijk toegepast?

2	De organisatie van de verloskundige zor
		 Hierbij kunt u denken aan:
1	Hoe is de verloskundige zorg in Nederland
georganiseerd?
2	Hoe wordt samengewerkt met praktijkassistenten,
collega-verloskundigen, huisartsen, fysiotherapeuten
en gynaecologen?
3	Hoe is de werkbelasting van de verloskundige?

3	De toegankelijkheid van de
verloskundige zorg:
Hierbij kunt u denken aan:
1	Hoe is de bereikbaarheid van de verloskundige
praktijk (bijvoorbeeld geografisch, maar ook
telefonisch of digitaal)?
2	Hoe is de samenwerking met de huisarts(enpost)
en de gynaecoloog in het ziekenhuis?

U i t v oering van de
D e l i ver studie
Zowel van (zwangere) vrouwen als van de verlos
kundigen zullen bij de deelnemende praktijken gegevens
worden verzameld voor de Deliver studie. Voor de
verloskundigen en de praktijkassistenten bestaat de
gegevensverzameling uit het invullen van vragenlijsten.
Daarnaast houden de verloskundigen gedurende een
week een tijdregistratie bij, zodat de onderzoekers
kunnen zien hoeveel uren de verloskundigen werken en
waaraan zij hun tijd besteden. Indien uw toestemming
geeft, verzamelen we gegevens uit zowel uw dossier
als uit de door u ingevulde vragenlijsten. Aldus wordt
geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van
de functie en het functioneren van de verloskundige zorg
in Nederland. Dit beeld bestaat nu nog niet in deze
omvang. Juist daarom is de Deliver studie uniek.

W a t vragen we van u?
We willen u vragen 3 online vragenlijsten in te vullen,
op verschillende momenten tijdens de zwangerschap
en na de bevalling:
1
2
3

Een vragenlijst na het 1e bezoek aan de praktijk;
Een tweede vragenlijst bij 34 weken zwangerschap;
En tot slot een vragenlijst 6 weken na de bevalling.

De vragen gaan onder andere over uw ervaringen,
tevredenheid en wensen ten aanzien van de geleverde
verloskundige zorg. Wat gaat goed en wat kan beter?

P r i v acy
Uw verloskundige zal u vragen of u een bijdrage wilt
leveren aan de Deliver studie. In dat geval kunnen
gegevens uit het dossier voor het Deliver onderzoek
worden gebruikt en wordt u door het onderzoeksbureau
benaderd voor de vragenlijsten. Uw privacy wordt bij het
onderzoek optimaal beschermd. De onderzoekers die
met de gegevens uit het dossier werken, doen dat onder
een cliëntnummer en uw identiteit is daar niet bekend.
Het onderzoeksbureau gebruikt uw adresgegevens
uitsluitend om met u in contact te komen, deze worden
dus niet aan andere organisaties doorgegeven. Het
invullen van de vragenlijsten gaat onder het cliënt
nummer dat verder uitsluitend in de praktijk bekend is.
Als de gegevens eenmaal zijn verzameld, worden zij
geanonimiseerd. Een en ander is nader uitgewerkt in
een reglement dat op aanvraag beschikbaar is.

E e n leuke attentie &
k a n s op...
Wij zouden het zeer waarderen als u aan de Deliver studie
wilt bijdragen. Door uw deelname aan het onderzoek
werkt u mee aan het in kaart brengen van verwachtingen
en wensen van uzelf en uw partner ten opzichte van
de verloskundige zorg. Tegenover het invullen van de
vragenlijsten staat een leuke attentie. Tevens maakt
u 5 x kans op het winnen van een cadeaubon naar keuze
t.w.v. € 100,-.

D o e t u mee?
Uw verloskundige zal u vragen of u wilt deelnemen
aan de Deliver studie. Vervolgens wordt u schriftelijk
benaderd met een toelichting op het verdere verloop van
het onderzoek en een inlogcode voor de vragenlijsten.
Vanzelfsprekend zal het niet geven van toestemming
geen enkele invloed hebben op de zorg die u van uw
verloskundige mag verwachten.
Indien u aarzelt over deelname en/of eerst wat meer
informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met uw
verloskundige of onderstaande
contactpersonen:
Dr. Evelien Spelten
e.spelten@kvv.slz.nl
projectleider Deliver,
psycholoog en coördinator wetenschap AVAG 1
Tel.: 020 512 42 31
Trudy Klomp MSc
t.klomp@vaa.slz.nl
projectleider Deliver,
verloskundige en docente innovatie en beleid AVAG 1
Tel.: 020 512 42 31

1 De Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) maakt vanaf 1 september
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