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mei 2010 - vijfde editie
Voor u ziet u de vijfde uitgave van SPECIAL DELIVERY: de digitale nieuwsbrief
verbonden aan de Deliver studie. Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee á drie
maanden in uw mailbox. Downloaden vanaf onze website www.deliver-studie.nl
kan natuurlijk ook.

RESPONS!!
Inmiddels zijn er 5752 vragenlijsten door cliënten ingevuld!! Op dit moment blijft vooral de respons van de eerste
cliëntvragenlijst wat achter. Ons streven gaat nog steeds uit naar een respons van boven de 60% op iedere
cliëntvragenlijst. Is dit nog niet het geval in uw praktijk? Dan is er werk aan de winkel om cliënten enthousiast te
maken, zodat ze alsnog deelnemen aan de Deliver studie.

DE ADDITIONELE STUDIE ONDERDELEN ZIJN IN AANTOCHT!!
Op dit moment zijn alle twintig praktijken nog druk bezig met het
enthousiasmeren van hun cliënten om deel te nemen aan de Deliver studie en
hebben ze allemaal aan de week tijdregistratie deelgenomen. Nu komen er nog
meer onderdelen aan, zoals de individuele vragenlijst voor alle verloskundigen.
Voor deze vragenlijst gaan we uit van een 100% respons!!
Verder zijn zes praktijken geselecteerd om video-opnames te maken van hun
intakegesprekken voor additionele onderzoeksvragen van promovendi. Bij deze
videoregistratie behoren ook vragenlijsten voor zowel verloskundigen als
cliënten. Hierover komt binnenkort meer informatie, aangezien ook de overige
veertien praktijken aan de gang gaan met deze vragenlijsten! Dus let op uw
brievenbus!!
Om schriftelijke vragenlijsten te kunnen versturen en voldoende douchegel
flesjes voor cliënten op voorraad te hebben, kan het zijn dat de werkkamer wat
minder overzichtelijk wordt (zie foto's).

PROMOTIEONDERZOEK IN BEELD – TRUDY KLOMP
Mijn promotieonderzoek gaat over "pijnbeheersing tijdens de baring" en heeft als
doel: het optimaliseren van de eerstelijns bevalling door verbeterde
pijnbeheersing, die tevens voldoet aan de verwachtingen van (zwangere)
vrouwen. De belangrijkste vragen die ik met dit onderzoek wil gaan
beantwoorden zijn:
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• Wat is het effect van geïnhaleerde pijnbeheersing voor barende vrouwen met
een spontane baring en wat zijn de obstetrische voor- en nadelen van deze
pijnbeheersing?
• Hoe vaak worden de verschillende vormen van pijnbeheersing gevraagd door
barende vrouwen en hoe vaak wordt deze toegepast in de eerstelijns
verloskunde in Nederland?
• Welke verwachtingen hebben vrouwen over pijn en pijnbeheersing tijdens de
baring, en wat zijn de ervaringen van bevallen vrouwen met deze pijn en
pijnbeheersing?
• Welke verwachtingen hebben eerstelijns verloskundigen in Nederland over de
perceptie van hun cliënten over de te verwachten pijn en pijnbeheersing
tijdens de baring?
Voor het beantwoorden van de eerste vraag ben ik bezig met een systematisch
review, dit is het zoeken naar alle beschikbare onderzoeken naar de inhalerende
pijnbeheersing tijdens de baring en meestal is dit onderzoek naar Entonox (nu
geregistreerd als Relivopan). De tweede vraag ga ik beantwoorden met data van
de Deliver studie, in de cliëntvragenlijsten zijn een aantal vragen over de pijn
tijdens de baring opgenomen. Als laatste is er voor het beantwoorden van de
derde vraag een kwalitatief onderzoek opgezet met interviews bij zwangeren en
recent bevallen vrouwen thuis. Op dit moment zijn er elf interviews ante partum
en acht interviews post partum afgenomen, bij zowel primipara als multipara. In
totaal worden 15 interviews ap en 15 interviews pp afgenomen. Deze interviews
worden letterlijk uitgeschreven en geanalyseerd. Als laatste wil ik nog
gespreksgroepen met verloskundigen organiseren om ook hun visie en
overtuigingen over pijnbeheersing tijdens de baring mee te kunnen nemen. Wie
weet mag ik u ontmoeten bij één van deze gesprekken. Met een harteijke
Deliver-groet van Trudy

IN GESPREK MET - LENA VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK
SCHOUWEN DUIVENLAND
Lena Verloskundige Praktijk Schouwen Duiveland te Zierikzee is één van de
twee duopraktijken die deelneemt aan de Deliver studie. Wat zijn de ervaringen
van Sanne Meerdink en Lous ten Rouwelaar? Sanne vertelt:
"Het Deliver onderzoek loopt goed in de praktijk (gemiddelde respons 53%). De
cliënten uit onze praktijk zijn op de hoogte gesteld en zien het belang van het
onderzoek heel goed in. Meedoen aan de Deliver studie is echter wel meer werk
dan dat wij van te voren hadden verwacht. Onze praktijk heeft geen assistenten,
is pas overgegaan op een ander soort samenwerking en we zijn maar met z’n
tweeën. Met name het uitdraaien van de zwangerschapskaartgegevens en het
tijdschrijven hebben Lous en mij veel tijd gekost. Uiteraard blijven we gewoon
meedoen met de studie, zeker omdat we elke maand een mooie respons
hebben."
Benieuwd naar de maandelijkse responspercentages van Sanne en Lous
geworden of van andere deelnemende praktijken? Neem een kijken op de
Deliver website: www.deliver-studie.nl

VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe kan het dat sommige cliënten geen post ontvangen van de Deliver
studie?
In principe ontvangt iedereen die in het adressenbestand staat dat maandelijks
door de verloskundigenpraktijken wordt aangeleverd een uitnodiging om deel te
nemen aan de Deliver studie (uiteraard niet de cliënten die niet mee willen doen).
Het kan echter zijn dat de brief niet door iedereen gelezen wordt, omdat de
uitnodiging verstuurd wordt in een ‘blanco’ envelop. Wanneer een cliënt in de
praktijk komt en vertelt nog geen brief te hebben ontvangen, geef dan het
cliëntnummer door aan Monique Pereboom en dan zorgen wij ervoor dat de
cliënt een schriftelijke vragenlijst ontvangt. Op deze manier hopen we toch
iedereen te kunnen benaderen.

PROMOTIEONDERZOEK IN BEELD – TRUDY KLOMP
Op dit moment zijn er twee nieuwe veldwerkers begonnen voor de Deliver studie
(in plaats van Esther en Deane). Hieronder worden ze even kort voorgesteld:
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Tineke van Solkema: Tweede jaars verloskunde student aan de Verloskunde
Academie Groningen. Tineke is de veldwerker van de volgende praktijken:
Verloskundig Centrum Sneek, Verloskundige Stadspraktijk te Groningen Leda
Praktijk voor Verloskunde te Winschoten en Verloskundigenpraktijk ’t Stroomdal
te Eelde.

Stefanie van der Heide: Vierde jaars verloskunde student aan de Academie
Verloskunde Maastricht. Stefanie is de veldwerker van de volgende praktijken:
Verloskundigepraktijk Een Goed Begin te Nieuwerkerk aan Den IJssel en
Rotterdam, Centrum voor Verloskunde ROOS te Roosendaal, Lena,
Verloskundige Praktijk Schouwen Duivenland te Zierikzee en Verloskundige
Praktijk Astrea te Venlo.

WIST U DAT.....

Download de Nieuwsbrief in PDF formaat

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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