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BUZZ & Covid-19 

Tijdelijke stopzetting pilots  

Nu Covid-19 ons dagelijkse leven, werk en onze plannen 

overhoop gooit, willen we jullie informeren over wat dit 

betekent voor het BUZZ-project. 

Alle pilots hebben aangegeven dat zij gezien de 

omstandigheden niet of nauwelijks prioriteit kunnen geven 

aan het voortzetten of starten van de pilots in de 

spreekkamer. Dat begrijpen wij heel goed. Dat betekent dat 

de komende tijd, sowieso t/m mei: 

 De meeste pilots niet starten of doorlopen. 

 De evaluaties nog niet van start gaan.  

 Het teamoverleg op 4 mei komt te vervallen. 

 De trainingen van Pharos komen te vervallen en 

hopelijk na de zomer plaatsvinden.  

 Veel zorgverleners waarschijnlijk niet in de gelegenheid 
zijn om de e-learning te volgen en/of deze liever pas 
volgen als men weer gaat starten met de pilot. 

We zullen dit met onze subsidiegever, het Zorginstituut 

Nederland, bespreken, waarbij we ook zullen aangeven welke 

consequenties dit heeft voor het uitvoeren van de pilots en de 

op te leveren resultaten.  

De komende weken kunnen Marije, Lyzette en Hiske (in 

afstemming met Jan & Arie) nog wel een aantal andere 

werkzaamheden oppakken. Dit staat op de volgende pagina. 
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We wensen jullie en 
jullie collega’s allemaal 

heel veel succes.  

We  hopen jullie snel in 
goede gezondheid weer 

te zien! 
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Wat gaat door?  
 

Gelukkig is er nog een heel lijstje met zaken die we 

de komende periode kunnen voorbereiden of 

uitwerken, zoals: 

 Ontwerpen viewer voor in de 
spreekkamer met uitkomsten, zowel 
klinische data als Proms/Prems, in 
samenwerking met Babyconnect en 
Rijnmondnet; 

 Plan van aanpak voor 
kwaliteitsbesprekingen met gekoppelde 
klinische data (PRN) en Proms/Prems in 
samenwerking met Perined; 

 Voorstel voor governance op Buzz-
data; 

 De effectmeting start in pilot Rotterdam met 
de nulmeting onder vrouwen die afgelopen 
periode bevallen zijn; 

 Verbeteren dashboarding met 
referentiewaarden uit literatuur; 

 Dubbelcheck op informed consent;  

 Voorstel selectie ICHOM vragenlijsten 
bij IUVD of overleden kindje; 

 Advies opstellen hoe uitkomstgerichte 
geboortezorg in Zorgstandaard 
opgenomen kan worden en bespreken 
met CPZ; 

 Input verzamelen voor de eindrapportage 
aan het Zorginstituut en de geboortezorg; 

 En natuurlijk zijn we voor jullie beschikbaar 
voor ondersteuning en hulp in jullie VSV! 

 

 Wist je dat 
• We nu wel heel goed leren 

hoe we online kunnen 

vergaderen… 

• Bar Beton dat mogelijk niet 

leuk gaat vinden… 

• De e-learning Gezamenlijke 

Besluitvorming door de KNOV 

geaccrediteerd is met 2 

punten 

• Accreditatie bij NVOG loopt 

nog (moet in 2 stappen, stap 1 

is goedgekeurd) 

• Het ICHOM-congres in 

Barcelona is uitgesteld tot 16 

november 

• Ook Jan zijn doktersjas heeft 

opgehaald en vanaf heden 

inzetbaar is op de IC. 

 

 

Noot van de redactie  

Mijn streven is om jullie via deze nieuwsbrief zo veel mogelijk te informeren over de ontwikkelingen en 
resultaten van het BUZZ-project. Deze nieuwsbrief wordt ook naar de Adviesraad en de Stuurgroep gestuurd. 
Jullie kunnen ‘m naar jullie achterban sturen. Als jullie informatie of suggesties hebben, dan hoor ik dat graag! 
Dan neem ik dat mee in een volgende uitgave. Hartelijke groet, ook namens de collega’s, Hiske Ernst 


