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7 BUZZ-pilots 

De zeven VSV’s die deelnemen aan het BUZZ-project zijn nu 

gestart met de pilot om uitkomsten te meten en te bespreken. 

Veel van de betrokken zorgverleners hebben inmiddels de e-

learning gevolgd, krijgen nog de training van Pharos en zijn 

geïnstrueerd om de applicatie te gebruiken waarmee 

vragenlijsten worden uitgestuurd. Dat betekent ook dat er nog 

allerlei kleine en grote hick-ups opgelost moeten worden, maar 

ook daar leren we van! De pilots zijn divers; voor het versturen 

van vragenlijsten worden 5 verschillende systemen gebruikt, er 

worden verschillende doelgroepen benaderd en verschillende 

meetmomenten gebruikt. Alle vrouwen die een vragenlijst 

hebben ingevuld, ontvangen ook het verzoek om een paar 

vragen te beantwoorden over het invullen van de vragenlijst. 

Met deze informatie evalueren we het gebruik van de 

vragenlijst. Later zullen we ook de ervaring met het bespreken 

en samen beslissen evalueren. 

Voormeting afgerond 

Begin september is de voormeting afgerond. In de voormeting werd 

een aantal Prems op T4 (6 wk postpartum) gemeten. Op deze 

manier konden we inzichtelijk maken hoe op dit moment de 

ervaringen in de geboortezorg zijn. Begin volgend jaar meten we 

deze Prems opnieuw op T4 om zo inzicht te krijgen wat het 

bespreken van uitkomsten tijdens de zwangerschap oplevert. De 

meeste vrouwen scoorden de maximum score  voor tevredenheid 

over de zorg, samen beslissen en zelfvertrouwen in de rol als 

moeder. Bevallingservaring scoorde naar verwachting op basis van 

de literatuur, maar toch scoorde 23% een rode vlag op 

bevallingservaring. Voor samen beslissen scoorde 17% een rode 

vlag. Inmiddels zijn alle VSV’s in het BUZZ-project Prems (én 

Proms) aan het meten, waardoor zij allen inzicht krijgen in de scores 

en kunnen werken aan verbetering.   
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Verlenging projectperiode 

Het Zorginstituut Nederland 

heeft het verzoek om het BUZZ-

project met een halfjaar te 

verlengen goedgekeurd. Hierdoor 

hebben we tot en met juni 2021 

de tijd om ervaring op te doen 

met het meten en bespreken van 

uitkomsten! 
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Samenwerking Perined 

Zoals vorige keer gemeld hebben we afgelopen zomer met 

Perined getest hoe goed de Proms en Prems vragenlijsten 

gekoppeld kunnen worden aan de PRN-database met 

klinische uitkomsten van Perined. Zo’n 95% van de 

vragenlijsten kon gekoppeld worden aan de database, een 

heel mooi resultaat! Deze resultaten zijn behaald met een 

onderzoeksvragenlijst met onderzoeksgegevens van 2018-

2019. We verwachten dat met ‘real-time’ afgenomen 

vragenlijsten dit nog hoger zal zijn. Dit willen we graag gaan 

onderzoeken met een aantal praktijken of VSV’s, die we nu 

aan het werven zijn. Op deze manier krijgen VSV’s een 

compleet beeld van de uitkomsten van hun zwangeren en 

pas bevallen vrouwen.  

 

Webinar 3 Goede vragen 

De ‘3 goede vragen’ zijn bedoeld om de bewustwording over 

Samen Beslissen te vergroten onder zowel cliënten als 

zorgverleners. De 3 vragen, die zijn overgenomen uit een 

beproefde buitenlandse methode in de zorg, zijn: 

 Wat zijn mijn mogelijkheden? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van 

die mogelijkheden? 

 Wat betekent dat in mijn situatie? 

Voor gebruik in de geboortezorg zijn 

aangepaste folders ontwikkeld. In 

Nederland wordt de methode al gebruikt in ziekenhuizen en 

huisartsenpraktijken. Op 27 oktober organiseert BUZZ in 

samenwerking met CPZ en de Patientenfederatie hierover 

een webinar.  

BUZZ Agenda  

 1 okt. Training Pharos Zwolle 

 27 okt Webinar 3 Goede vragen 

 28 okt Overleg projectteam 

 9 nov. Overleg Adviesraad 

 19 nov. Overleg Stuurgroep 

   14 dec. Overleg projectteam 

 

Interessant om 

te lezen: 
Kijk eens naar de campagne ‘Ziek 
zijn doet veel met je…’, een 
campagne van het Zorginstituut 
Nederland. Er is een online 
tijdschrift 
https://samenbeslissen.zorginstituu
tnederland.nl en een korte video: 
https://youtu.be/fws6vRrrldA. 

Ook op deze website en 
nieuwsbrief vind je veel informatie 
en inspiratie voor Samen 
beslissen: 

https://begineengoedgesprek.nl/pr

ofessionals/inspiratie/  

 

Wist je dat 

 BUZZ een eigen webpagina 

heeft op de website van het 

CPZ: 

https://www.kennisnetgeboort

ezorg.nl/buzz-project   

 De Pharos training “Effectieve 

communicatie met zwangeren 

met beperkte 

gezondheidsvaardigheden” 

geaccrediteerd is met 3 

punten. 

 Al veel verloskundig 

zorgverleners met goed 

gevolg de e-learning 

Gezamenlijke besluitvorming 

hebben gevolgd? Je kan je 

hiervoor nog steeds opgeven! 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsamenbeslissen.zorginstituutnederland.nl%2F&data=02%7C01%7CH.ernst-smelt%40erasmusmc.nl%7C69b0379bc2b2475f13d408d8594882fd%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637357515260459689&sdata=M6mTEZD%2FO4nozYa7jvTtKUbRssCgb%2BxG95wzsy9Gv6I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsamenbeslissen.zorginstituutnederland.nl%2F&data=02%7C01%7CH.ernst-smelt%40erasmusmc.nl%7C69b0379bc2b2475f13d408d8594882fd%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637357515260459689&sdata=M6mTEZD%2FO4nozYa7jvTtKUbRssCgb%2BxG95wzsy9Gv6I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ffws6vRrrldA&data=02%7C01%7CH.ernst-smelt%40erasmusmc.nl%7C69b0379bc2b2475f13d408d8594882fd%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637357515260469649&sdata=Vgt6GkN22iLT%2FRO8yLHKUiBFXOil9DEARxaZq0i1Y8Y%3D&reserved=0
https://begineengoedgesprek.nl/professionals/inspiratie/
https://begineengoedgesprek.nl/professionals/inspiratie/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/buzz-project/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/buzz-project/

