februari 2011 - zevende editie
Voor u ziet u de zevende 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.

DELIVER-STUDIE: DATAVERZAMELING AFGEROND!
Wij bedanken alle verloskundigen, praktijkassistenten en cliënten die mee hebben gedaan aan de dataverzameling
van de Deliver-studie. Dankzij jullie inzet hebben wij een jaar lang data kunnen verzamelen in twintig verloskundigen
praktijken verspreid over heel Nederland. Dit is een uniek resultaat.

RESPONS CLIËNTVRAGENLIJST VAN DE DELIVER-STUDIE
Cliënten van de twintig deelnemende Deliver praktijken werden in totaal drie keer uitgenodigd om deel te nemen door
middel van een vragenlijst; een vragenlijst aan het begin van de zwangerschap, een vragenlijst aan het einde van de
zwangerschap en een vragenlijst na de bevalling. Hieronder staat een grafiek met de plaatsnamen waar de praktijken
gevestigd zijn en hun bijbehorende responspercentages.

VAN VERLOSKUNDIG DEELNEMER DELIVER NAAR
PROMOVENDUS - CARIEN VAN DE WERF
Ik ben Carien van de Werf, tot januari was ik werkzaam als verloskundige bij de
Verloskundige Stadspraktijk in Groningen. In januari 2011 ben ik gestart met
een promotietraject naar continue begeleiding. Nu ga ik deels bij mijn praktijk
en deels bij de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen aan het
onderzoek naar continue begeleiding tijdens de partus werken. Dit onderzoek is
het vervolg op het onderzoek wat ik heb verricht ter afsluiting van mijn Master-

studie. In deze thesis heb ik de visie van de kraamverzorgende onderzocht op
vervroegde partusassistentie Aan dit onderzoek hebben ook de verloskundigen
van de Deliver praktijken meegewerkt, via deze weg: nog van harte bedankt
daarvoor!

DE RESPONS VAN DE DELIVER-STUDIE IN VOGELVLUCHT
Meer dan 7500 vrouwen hebben minimaal 1 vragenlijst ingevuld.
Meer dan 1500 vrouwen hebben alle drie de vragenlijsten ingevuld.
60% van alle verloskundigenpraktijken in Nederland hebben meegedaan aan de vragenlijst over
de praktijkorganisatie.
Alle verloskundigen en praktijkassistenten van de deelnemende Deliver praktijken hebben een
week tijdgeschreven en bijna alle verloskundigen hebben een aanvullende vragenlijst ingevuld.
Bijna 300 intake consulten zijn op video vastgelegd.

DE DELIVER-STUDIE IS O.A. MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

DELIVER-STUDIE IN DE MEDIA
De afgelopen periode is de Deliver-studie weer volop onder de aandacht
geweest.
In het januari nummer van het Tijdschrift voor Verloskundigen is onze eerste
maandelijkse column te lezen over kenmerken van de deelnemende praktijken
en is er een artikel te vinden over het gebruik van videoregistraties in
verloskundige praktijken voor wetenschappelijk onderzoek. De komende
maanden wordt er in de column van het Tijdschrift voor Verloskunde steeds een
tipje van de sluier opgelicht wat betreft de studie resultaten. En uiteraard
worden alle resultaten gepresenteerd op het lustrum, dat plaats vindt op 17
september 2011.

WIST JE DAT...
... 89,3% van de aan Deliver deelnemende vrouwen iedere
ochtend ontbijt
... 30,5% van de baby's 's ochtends is geboren en 18,7% 's nachts
... verloskundigen verwachten tot hun 58e werkzaam te zijn
als verloskundige
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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.

