
     

  

        Mei 2011 - achtste editie 
 

 

Voor u ziet u de achtste uitgave van SPECIAL DELIVERY; de digitale nieuwsbrief 
verbonden aan de Deliver-studie. Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee à drie 
maanden in uw mailbox. 
Downloaden vanaf onze website www.deliver-studie.nl kan natuurlijk ook. 

 

     

 

    

 

 

RESPONS CLIËNTVRAGENLIJSTEN 

Hieronder staan dan eindelijk de definitieve responspercentages weergegeven. Wij danken alle praktijken voor hun 
enorme inzet. Voor sommige praktijken was het lastiger om cliënten te werven om mee te doen met onze studie, 
vanwege specifieke cliëntenpopulaties. Uiteraard bedanken wij ook hen! Zonder deze 20 verloskundigenpraktijken 
kon de Deliver-studie immers niet plaatsvinden! 

 

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Waneer kunnen wij de resultaten van de Deliver-studie verwachten? 

De data van de Deliver-studie worden voor het eerst gepresenteerd op het LUSTRUM 
feest van de AVAG. Deze vindt plaats op 14 september 2011. Houdt deze dag dus vrij 
in uw agenda. 

 

 

 

 

SENIOR ONDERZOEKER IN BEELD - JUDITH MANNIËN 

Sinds mei 2009 werk ik als onderzoeker/epidemioloog bij de afdeling Midwifery Science, VUmc. Ongeveer de helft 
van mijn tijd besteed ik aan de Deliver-studie. Tijdens de studie heb ik de logistiek en dataverzameling van de studie 
in de gaten gehouden. Nu de dataverzameling is afgerond, probeer ik ervoor te zorgen dat al die data bij onze 
afdeling op een overzichtelijke manier worden opgeslagen. Ik ben zeer blij met de twee onderzoeksassistenten die 
de kwaliteit van alle data controleren en waarborgen. 
Momenteel denk ik mee over wat mogelijk interessante uitkomsten zijn van de Deliver-studie die we in september 

http://www.deliver-studie.nl/


kunnen presenteren. Ik heb al wat gesnuffeld in de data, en vind het ontzettend leuk om te zien wat de gemiddelde 
cliënt vindt van de verloskundige zorg en ook wat de gemiddelde verloskundige vindt van haar werk. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar alle andere gegevens uit de Deliver-studie en de onderzoeksvragen stromen door m’n hoofd (maar 
waar haal ik de tijd vandaan?). 
Ik begeleid ook nog 3 promovendi die gebruik maken van de data uit de Deliver-studie voor hun promotieonderzoek. 
Zij gebruiken vooral de data van de vragenlijsten die zijn ingevuld door cliënten en verloskundigen. Ik denk met hen 
mee over hun onderzoeksvragen en over de analyses en help hen bij het schrijven van artikelen. Het is erg 
inspirerend om hen te zien groeien tot nog betere onderzoekers. 

 

 

WIST JE DAT... 

 ... 14,4% van de verloskundigen wel eens in het buitenland heeft gewerkt?  

 ... Vrouwen gemiddeld 7 uur slapen per etmaal na de bevalling?  

 ... Deze vrouwen 8.4 uur sliepen vóór de bevalling?  

 ... 95,9% van de verloskundigen het Tijdschrift voor Verloskundigen leest?  

 ... Verloskundigen soms ook nog het Nederlands tijdschrift voor obstetrie 
en gynaecologie, Medisch contact en het Nederlands tijdschrift voor 
geneeskunde lezen?  

 ... De partner van de zwangere vrouw in 98,4% bij de bevalling aanwezig is 
geweest?  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

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

 

 

 Indien deze mail niet meer wil ontvangen, klik dan hier om af te melden. 
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