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We werken door! 

Hoewel op dit moment een aantal pilots (tijdelijk) 

stilstaan, zijn er ook een aantal VSV’s die 

mogelijkheid hebben gevonden om verder te gaan. 

Bijvoorbeeld met het aanbieden van de e-learning 

Gezamenlijke besluitvorming en uitkomstgerichte 

zorg, het verder inrichten van de IT, maar gelukkig 

ook met het uitvragen en bespreken van uitkomsten 

en ervaringen in de spreekkamer. We hopen dat de 

meeste pilots op korte termijn weer kunnen starten 

met voorbereidende werkzaamheden en/of met het 

meten en bespreken van uitkomstinformatie. 
 

Evaluatie van de pilots 

Afgelopen maanden is het evaluatieonderzoek 

voorbereid. Allereerst is er de nulmeting, die 

onderdeel is van de effectmeting. We vragen 

vrouwen naar hun ervaringen met de zorg, dus 

voordat samen beslissen met uitkomstinformatie is 

ingevoerd. Dit vergelijken we straks met de 

ervaringen met de nieuwe werkwijze. De meting loopt 

succesvol in Rotterdam en komende periode hopen 

er nog in elk geval 2 VSV’s aan te sluiten. De eerste 

250 vragenlijsten zijn al ingevuld! 

Ook begint de gebruiksevaluatiestudie binnenkort. 

Vrouwen krijgen aan het einde van de Proms en 

Prems vragenlijst 5 aanvullende vragen over de 

vragenlijst. Er zal ook met een aantal vrouwen 

telefonisch contact opgenomen worden om te horen 

hoe zij het invullen van de vragenlijst hebben ervaren 

en welke verbeterpunten er zijn. 
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Gegevensuitwisseling 

BUZZ werkt op twee vlakken door aan 

gegevensuitwisseling.  

Het eerste traject is samen met RijnmondNet 

(RSO regio Rijnmond) en Babyconnect. Het 

heeft als doel om te onderzoeken wat er nodig 

is om de uitkomstenset Zwangerschap en 

Geboorte voor onderlinge inzage door 

zorgverleners. Bij een eventuele overdracht is 

dan dus ook voor de volgende zorgverlener 

zichtbaar wat eerdere resultaten van 

bijvoorbeeld Proms en Prems zijn geweest. We 

sluiten hierbij aan bij het Framework zoals 

opgesteld door Babyconnect. In opdracht van 

BUZZ heeft Rijnmondnet een architectuurplan 

ontwikkeld, waaraan op dit moment te laatste 

hand wordt gelegd. Op basis hiervan willen we 

testen hoe uitwisseling en koppeling kan 

plaatsvinden. 

Het tweede traject is samen met Perined. We 

hopen komende zomer te testen of we de 

Proms en Prems uit de vijf meetmomenten 

kunnen koppelen aan de gegevens, die via de 

reguliere weg aan Perined worden 

aangeleverd. Als deze koppeling slaagt, dan 

zouden via Perined de resultaten beschikbaar 

gesteld kunnen worden voor 

kwaliteitsverbetering. Op de langere termijn 

zou dan ook iedere kwartaal een update van 

de resultaten mogelijk moeten zijn. 

 

BUZZ Agenda  

25 juni  Overleg projectteam 

29 juni  Overleg Adviesraad 

13 juli Overleg Stuurgroep 

 

 

 

Interessant om 

te  lezen: 
 De lessen uit Zorgmonitor; Het 

Erasmus MC heeft al meer dan 

drie jaar ervaring met het digitaal 

versturen van vragenlijsten en het 

visualiseren van antwoorden in 

een dashboard.  

https://www.qruxx.com/de-lessen-

uit-zorgmonitor/  

 Data/IT Optimaal Inzetten ten 

behoeve van Samen Beslissen; 

Advies vanuit de Linnean 

werkgroep Data/IT 

https://www.linnean.nl/  

 De website 

https://3goedevragen.nl/zwanger 

Hierop vind je alle informatie over 

het stellen van de drie goede 

vragen en hoe die te gebruiken bij 

samen beslissen. 

BUZZ informatie  
 Op de website van het CPZ 

www.kennisnetgeboortezorg.nl,  

staan documenten van BUZZ. 

Hierop staan een aantal recent 

aangepaste versies van de 

vragenlijsten. In het 

correctiedocument staat wat de 

(tekstuele) wijzigingen zijn. 

 Nieuw is ook de factsheet over 

het BUZZ-project. Ook deze is op 

de CPZ site te vinden. 

 Flyer over de e-learning is op te 

vragen bij de projectleider. 
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