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

“Vanaf 1 april 2009 werk ik als junior onderzoeker
voor Deliver. Daarvoor studeerde ik
Gezondheidswetenschappen. Bij Deliver houd ik. me
bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de
LAATSTE NIEUWS
studie. Daarnaast start ik een promotietraject.
We zijn sinds eind maart gestart met 2 pilot praktijken: ‘Vrloskundig Centrum West / Het Collectief’ te Ams
Op dit moment zijn wij bezig om de spreekwoordelijke
De reacties van de pilotpraktijken zijn positief. De noodzaak voort eerstelijns verloskundig onderzoek blijkt
“puntjes op de i” te zetten, zodat het onderzoek vanaf
NIEUWS
september 2009 zo vlekkeloos mogelijk verloopt.
We zijn sinds eind maart gestart met 2 pilot pr
Dankzij de drie pilotpraktijken ontdekten we een aantal knelpunten, die
aktijken: ‘Verloskundig Centrum West / Het Collectief’ te Amsterdam.en ‘Verloskundige Stadspraktijk’ te Gr
momenteel verholpen worden. Wat me erg enthousiast maakt, zijn de praktijkDe reacties van de pilotpraktijken zijn positief. De noodzaak voor eerstelijns verloskundig onderzoek blijkt b
bezoeken. Ik merk tijdens deze bezoeken dat de verloskundigen erg blij zijn
Even voorstellenLet Deliver team
dat er eindelijk een grootschalige studie komt over het in kaart brengen van de
eerstelijns verloskunde. Ik kijk er in elk geval naar uit om het aankomende jaar
met jullie aan Deliver te werken!“

LAATSTE NIEUWS

Het is bijna zo ver! De drie pilotpraktijken zijn in volle gang, de overige 17
deelnemende praktijken starten in de periode van september tot en met
november met de dataverzameling. De perfecte timing om de door ons
verstrekte posters in de praktijken te hangen en de cliënten voor te bereiden
op het onderzoek!
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INTERVIEW MET CARIEN BAAS VERLOSKUNDIGE STADSPRAKTIJK GRONINGEN
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Gefeliciteerd. Jullie zijn de pilotpraktijk met de hoogste respons tot nu toe.
Wat is jullie geheim?
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“We hebben geen geheim, maar wel een fijne cliëntenpopulatie die open staat
voor onderzoek.”
Hebben jullie het idee dat het in Groningen makkelijker is om mensen bij
het onderzoek te betrekken dan Amsterdam? Zo ja, wat is het verschil?
“Ja, dat weet ik bijna zeker. Vrijwel alle cliënten in Groningen spreken Nederlands.
Ook is een relatief groot deel van hen wat hoger opgeleid. Zij zien het belang
van onderzoek in en doen daardoor eerder mee.”
Tot slot, hebben jullie nog tips voor andere praktijken om een hoge respons
te behalen?
“Als je mensen vaker confronteert met het onderzoek, doen zij eerder mee.
Hang de posters dus goed in het zicht en benoem het onderzoek altijd bij de
intake.”
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Iedere cliënt die deelneemt aan het onderzoek, ontvangt een
bedankkaartje waarmee een attentie kan worden opgehaald bij
de praktijk. Deze attenties worden bij jullie afgeleverd. Wat het is?
Een heerlijke, biologische Witte Lotus douchelotion van Greenland.
Wanneer men alledrie de vragenlijsten invult, maakt men ook nog
kans op een van vijf cadeaubonnen naar keuze t.w.v. € 100,-

Gemiddelde respons totaal

EN DE ATTENTIE IS...

Verloskundige Stadspraktijk Groningen

In het juli/augustus-nummer van Het Tijdschrift voor Verloskundigen
staat een artikel over de Deliver studie. Evelien Spelten
(projectleider) en Stefan Zum Vörde (Verloskunde Centrum West /
Het Collectief) vertellen over de voortgang van de Deliver studie en
over de ervaringen van de deelnemende verloskundigen.
Lees het artikel op www.deliver-studie.nl

Anno: Verloskundigenpraktijk Deventer

DELIVER IN DE MEDIA

Verloskunde Centrum West/Het Collectief Amsterdam
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VEELGESTELDE VRAGEN
Gaan praktijkassistentes ook een week tijdschrijven en wanneer?
Ja, enige tijd gelden is besloten dat de aanwezige praktijkassistenten in de praktijk in dezelfde week gaan
tijdschrijven als de verloskundigen. Welke week de praktijk gaat tijdschrijven, mag de praktijk zelf aangeven.
Kies wel een zo normaal mogelijke week uit, waarin niemand van de medewerkers op vakantie is en
waarin geen extra vrije dagen vallen.
Sommige cliënten spreken geen Nederlands. Kunnen zij meedoen aan het onderzoek?
Ja, zij kunnen meedoen aan het onderzoek. Wanneer een niet-Nederlands-sprekende cliënt op het
.
spreekuur komt, worden haar gegevens genoteerd op een speciaal formulier. De cliënten die Engels
kunnen lezen en schrijven ontvangen per post een Engelstalige vragenlijst. De niet-Engels-lezende
en/of-schrijvende cliënten komen in een deelonderzoek van de Deliver studie terecht.
Zij worden op een andere manier benaderd.

PRAKTIJKEN IN KAART
Hiernaast een overzicht van
alle praktijken in Nederland
die tot nu toe gaan deelnemen
aan de Deliver studie. We zoeken
nu nog drie praktijken en
dan zijn we compleet!

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

