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BUZZ factsheet 
 

2018 - 2020  

Bespreken Uitkomsten Zwangerschap 

met de Zwangere 
In het BUZZ-project willen we ervaring opdoen met het gebruik van 

uitkomstinformatie bij samen beslissen. Dit doen we met pilots in zeven 

Verloskundig Samenwerkingsverbanden in Nederland. Hier wordt de 

Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte ingevoerd. Deze set bestaat 

uit klinische én patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen (fig. 

1). De zwangere of pas bevallen vrouw ontvangt op 5 meetmomenten 

(fig. 2) een vragenlijst, die zij digitaal invult. De uitkomsten van deze 

vragenlijst bespreekt zij tijdens het consult met haar zorgverlener. 

Samen met haar verloskundig zorgverlener beslist zij wat voor haar de 

beste keuze is. 

Zorgverleners kunnen de uitkomsten en ervaringen ook gebruiken voor 

kwaliteitsverbetering van de zorg en onderzoek.  

De Uitkomstenset 

Zwangerschap & Geboorte is 

gebaseerd op de door ICHOM 

ontwikkelde Standard Set 

Pregnancy & Childbirth. In 

Nederland zijn enkele 

patiëntgerapporteerde 

domeinen toegevoegd: 

continuïteit van zorg, rol 

partner en pijnstilling.  

 

Figuur 1 Uitkomstenset ↑ en figuur 2 Meetmomenten↓ 
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 Looptijd van het project:  1 

september 2018 – 31 

december 2020. 

 Het BUZZ-project wordt 

mogelijk gemaakt door de 

subsidieregeling 'Het 

gebruiken van 

uitkomstinformatie voor 

Samen Beslissen' van 

Zorginstituut Nederland. 

 Zeven Verloskundig 

Samenwerkingsverbanden 

nemen deel aan BUZZ: VSV 

Alliant, VSV Rondom 

Zwanger, VSV Leiden, VSV 

Zwolle, VSV Erasmus MC, VSV 

Twente en IGO Annature. 

 De projectleiding is in handen 

van prof. dr.  J. (Jan) 

Hazelzet, prof. dr. A. (Arie) 

Franx en drs. H. (Hiske) Ernst-

Smelt. 
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Registratie 

Patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen 

worden verzameld d.m.v. vragenlijsten die via het 

zorgdossier of aparte applicaties op 5 

meetmomenten worden opgehaald. De verkregen 

data worden voor de vrouw en voor de zorgverlener 

zichtbaar gemaakt in een dashboard. Na de bevalling 

worden ook geregistreerde klinische uitkomsten uit 

het dossier verzameld. Samen met de 

patiëntgerapporteerde uitkomsten vormen deze 

input voor kwaliteitsverbetering of onderzoek.   

Ontwikkeld voor gebruik  

Op www.kennisnetgeboortezorg.nl zijn reeds diverse 

producten van BUZZ beschikbaar:  

 Vragenlijsten per meetmoment 

 Patiëntinformatie & informed consent 

 Opzet dashboard uitkomstinformatie 

Deze pagina wordt steeds aangevuld. Na de 

projectperiode wordt de e-learning Gezamenlijke 

besluitvorming en de e-learning Uitkomstgerichte 

geboortezorg beschikbaar gesteld. 

Op de website www.3Goedevragen.nl/zwanger is 

patiënt informatie beschikbaar ter ondersteuning van 

samen beslissen. 

Evaluatieonderzoek 

Het bespreken van uitkomstinformatie wordt 

geëvalueerd d.m.v. onderzoek onder zorgverleners 

en zwangere en pas bevallen vrouwen. De 

rapportage hiervan wordt eind 2020 opgeleverd. 
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 Samenwerking 

 BUZZ werkt nauw samen met de kennis-, 

 branche- en beroepsverenigingen in de 

 geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, CPZ, 

 Patientenfederatie Nederland, Pharos, 

 Zelfbewustzwanger, Babyconnect, 

 Rijnmondnet, Perined en Registratie aan de 

 Bron. 

  

Meer informatie Contactgegevens 
www.kennisnetgeboortezorg.nl 

www.3Goedevragen.nl/zwanger 

Hiske Ernst, projectleider BUZZ 

h.ernst-smelt@erasmusmc.nl 
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