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Wat kan je dit jaar nog 

verwachten van BUZZ? 

We zijn gestart aan het laatste halfjaar van het door het Zorginsituut 
Nederland gesubsidieerde BUZZ-project. Dat betekent dat de 
activiteiten niet alleen gericht zijn op de uitvoering van de pilots, 
maar ook op de evaluatie van de pilots en het opleveren van een 
implementatieplan voor de geboortezorg in Nederland. Daarnaast 
zullen we ook nog een aantal andere zaken oppakken, bijv.: 

 factsheet toestemming/privacy gegevensuitwisseling 
 afstemming gebruik ICHOM vragenlijsten met Mind2Care en 

Centering Pregnancy 

 gebruik ICHOM vragenlijsten in geval van een (late) 
miskraam, doodgeboren kindje of ernstig prematuur kindje. 

In het op te leveren implementatieplan zullen we alle tools, die we 
hebben ontwikkeld, toelichten en publiceren. Daarnaast zullen we 
een stappenplan geven waarmee VSV’s aan de slag kunnen als zij 
Samen beslissen met uitkomstinformatie willen implementeren. Voor 
de zomer wordt dit document opgeleverd ter consultatie, zodat het 
na de zomer gepubliceerd kan worden. In de tussentijd zullen tools 
die gereed zijn, gepubliceerd worden op de website van het CPZ. 

 
Samenwerking met 
Babyconnect 

In de testomgeving van Babyconnect (Interoplab) worden komende 

maanden testen uitgevoerd om te onderzoeken of de vragen en 

antwoorden van de ICHOM vragenlijsten tussen verschillende 

systemen uitgewisseld kunnen worden. Hiermee willen we aantonen 

dat gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van Proms en Prems 

tussen zorgverleners en cliënten mogelijk is. Babyconnect zal op 

basis hiervan een implementatiehandleiding voor VSV’s opleveren. 
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Evaluatie BUZZ-project 

De komende maanden worden de evaluaties van het BUZZ 
project afgerond. De volgende evaluaties zijn te verwachten: 

 Effectmeting van het meten en bespreken van 
uitkomsten; 

 Evaluatie naar het gebruik en invullen van de ICHOM 
vragenlijsten; 

 Ervaring van cliënten met het invullen en bespreken 
van de ICHOM vragenlijsten; 

 Ervaring en behoeften van zorgverleners rondom het 
meten en bespreken van ICHOM vragenlijsten; 

 Ervaring van projectleiders met de implementatie en 
borging van ICHOM vragenlijsten. 

De resultaten van de evaluaties worden gebruikt in de op te 
leveren rapportage met aanbevelingen en verbetersuggesties 
voor het samen beslissen met uitkomstinformatie in de 
geboortezorg. 

Kwaliteitsindicatoren CPZ 

De werkgroep indicatoren van het CPZ werkt aan een 
compacte landelijke PREM vragenlijst. Het BUZZ projectteam 
is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. Momenteel 
ligt de vragenlijst voor ter consultatie bij de diverse 
beroepsorganisaties. Komend jaar zal verdere afstemming 
met andere PREM vragenlijsten (ICHOM of bijv. 
ziekenhuizen) plaatsvinden en wordt de vragenlijst 
gevalideerd. Het streven is dat de PREM vragenlijst in 2022 
onderdeel uitmaakt van de indicatorenset Integrale 
geboortezorg.  

 

BUZZ Agenda  

28 januari Bijeenkomst dashboarding 

 2 februari Overleg projectteam  

29 maart Overleg projectteam 

 1 april  Evaluatie e-learning 

  11 mei Overleg projectteam 

 

 

Interessant om 

te lezen/zien: 
Waardegedreven integrale 

geboortezorg verbetert zorg voor 

kwetsbare zwangere; Qruxx 

Tijdens het ICHOM congres in 

november is een posterpresentatie 

en een workshop georganiseerd 

over het BUZZ-project. Deze zijn 

binnenkort terug te zien op de 

BUZZ-pagina van de CPZ website.  

Wist je dat 

 We een pas bevallen vrouw 

hebben geïnterviewd over haar 

ervaringen met het invullen van 

een ICHOM vragenlijst. Het 

interview staat ook binnenkort 

online.  

 BUZZ een aantal keer genoemd 

wordt in het recent verschenen 

RIVM rapport ‘Beter weten: een 

beter begin’, als 

succesvol/veelbelovend initiatief 

en voorbeeld van wat goed gaat 

in de geboortezorg!  

 In samenwerking met CPZ en de 

Patiëntenfederatie hebben we 

een webinar georganiseerd over 

het gebruik van de 3 Goede 

Vragen, een goed instrument bij 

Samen Beslissen. Zie 

https://www.kennisnetgeboortez

org.nl/toolkit-samen-

beslissen/spreekkamer/3gv-

algemeen-toolkit/3gv-webinar-

3gv-toolkit/   

 Het nieuwe tijdschrift De 

Verloskundige van de KNOV in 

haar laatste editie aandacht 

heeft besteed aan BUZZ. 
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