Behoeftepeiling Regionaal
Consortium Zwangerschap &
Geboorte Zuidwest Nederland
Terugkoppeling van de uitkomsten van het
vragenlijstonderzoek onder leden van het
regionaal consortium in (2019)

praktijkgericht onderzoek

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte is het regionale
kennisplatform voor de geboortezorg in de Zuidwest Nederland. Samen
met partners vanuit onderwijs, praktijk, beleid en onderzoek werken wij
aan nieuwe kennis en oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van de
(geboorte)zorg in onze regio.
We willen graag kennis en oplossingen blijven ontwikkelen die ook daad
werkelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
Inzicht in actuele thema’s en vraagstukken die spelen in deze regio is
daarbij van groot belang.
We hebben daarom een vragenlijst afgenomen bij de leden van het con
sortium. Met de inzichten uit dit vragenlijstonderzoek kunnen we onder
zoeken en projecten nog beter afstemmen op wat er in de praktijk leeft.
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De vragenlijst bevatte 27 vragen die betrekking
n
hadden op de volgende vier thema’s:
• Actualiteiten binnen en buiten de organisatie
• Cliëntenparticipatie
• De mini-symposia van het regionaal consortium
• 	De verbinding tussen de Perinatale audit en het regionaal
consortium

De vragenlijst is verstuurd aan
410 leden.
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NB. Bij deze vraag waren meerdere antwoordopties mogelijk.

Op de open vraag ‘tegen welke
vraagstukken of problemen
wordt aangelopen’ hadden de
drie meest voorkomende
antwoorden betrekking op: ►

1 15x werkdruk
1.
2 14x capaciteitsproblemen
2.
3   14x uitdagingen op het
3.

gebied van samenwerking

Cliënten bekend in een
bepaald ziekenhuis met
bepaald zorgpad die dan
door capaciteitsproblemen
uiteindelijk niet bevallen
in ziekenhuis waarmee
zorgpad is opgezet.

Suggesties voor onderzoek
Er zijn 31 uiteenlopende suggesties voor
onderwerpen gegeven waar volgens de
respondenten (meer) onderzoek naar zou
kunnen worden gedaan. Voorbeelden
hiervan zijn cliëntparticipatie, groeicurven,
kwetsbare zwangeren, triage en medicalisering.

Dat de vergaderdruk
gigantisch is. Er wordt
heel veel reactie gevraagd
waardoor er bijna geen tijd
meer over blijft voor dingen
die aandacht verdienen.

De rol van het regionaal consortium
De respondenten zien de rol van het
regionaal consortium als kennisplatform
als volgt: ▼
• ondersteuning

• onderzoek en
praktijk verbinden

6x
4x

• coördineren
• onderzoek en evaluatie

3x
2x

• adviseren
• bemiddelen
• inventariseren
• keten met elkaar verbinden

Onderzoek en praktijk veel meer met elkaar verbinden;
als uitgangspunt ‘waar hebben partijen behoefte aan’.
En breder kijken dan Rotterdam alleen.

1x

• contact hebben met GGD
• cliëntparticipatie
• communicatie
• in gesprek gaan met zorgverzekeraars
• in kaart brengen
• informeren
• klankbord
• krachten bundelen
• thema bijeenkomst
• transparantie bieden
• verbinden
• voorlichting
• wegwijs in ﬁnanciën

Verbinding verzorgen bij organisatie
overschrijdende vraagstukken.

Cliëntenparticipatie

34x

Op de vraag of er sprake is van cliëntenparticipatie binnen de organisaties van de
respondenten geven zij als antwoord: ►

!

44x

28x

Nee

Weet ik
niet

Een kleine hoeveelheid respondenten 13x
geeft aan een ondersteunende rol te zien
voor het regionaal consortium op het gebied
van cliëntenparticipatie. De meerderheid
86x ziet deze ondersteunende rol niet of
geeft als antwoord ‘weet ik niet’.

Mini-symposia
85 respondenten geven
Mini-symposium
Naam: ..........

Datum: ..........

75x Inhoudelijk thema
74x Op de hoogte blijven van nieuwe en lopende onderzoeken
46x Contact met (collega) zorgprofessionals
35x Accreditatiepunten
28x Kosteloos

aan wel eens een minisymposium van het regionaal
consortium te hebben bezocht.
Dit sprak het meeste aan:

◄

NB. Bij deze vraag waren meerdere
antwoordopties mogelijk.

26x Verbinding met het verloskundig onderwijs

Thema’s van de mini-symposia
15 respondenten hebben een onderwerp
genoemd dat zij graag terug zouden zien
in een mini-symposium. Daarnaast geven
53 respondenten aan behoefte te hebben
aan verdieping van kennis rondom de
thema’s van de Perinatale audit (met name
asfyxie en hyperbilirubinemie).

Niet zo zeer de praktische gang van
zaken rondom de audit. Maar meer
achtergrond kennis over één van deze
vier thema's zou ik altijd waarderen.

Inhoudelijke onderbouwing over
de redenen van de perinatale
mortaliteit en morbiditeit.

Met behulp van de uitkomsten van deze behoeftepeiling kan de komende
periode nog beter worden geanticipeerd op wat er binnen de regio speelt.
Actuele thema’s en suggesties voor onderwerpen worden meegenomen in
de programmering van toekomstige mini-symposia. Hiermee is onlangs
een start gemaakt door in het laatste mini-symposium hyperbilirubinemie
centraal te stellen. Wat betreft cliëntenparticipatie binnen de VSV’s zal
het regionaal consortium geen voortrekkersrol gaan vervullen. Suggesties
die ten aanzien van onderzoeksthema’s zijn gedaan zullen als inspiratie
dienen voor lopend en nieuw onderzoek.
Wij willen iedereen van harte uitnodigen om ons te blijven benaderen met
ideeën, vragen en opmerkingen. Het Regionaal Consortium Zwangerschap &
Geboorte Zuidwest Nederland zijn wij tenslotte samen!

Contact
T: +31 10 794 5511
E: regionaalconsortium@hr.nl
I: www.hr.nl/regionaalconsortium

