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De evaluatie van BUZZ 
We hebben nog 2 maanden te gaan tot de einddatum van het 
BUZZ-project. Natuurlijk gaan de VSV’s door met meten en 
bespreken van uitkomsten. Het projectteam is echter ook druk 
bezig met het evalueren van de nieuwe werkwijze en het ophalen 
van ervaringen. Dit doen we op verschillende manieren: 

1. vragenlijsten en interviews voor/met zwangere en pas 
bevallen vrouwen en met zorgverleners, waarmee we 
ervaringen met het bespreken van uitkomsten en 
ervaringen en samen beslissen m.b.v. uitkomstinformatie 
ophalen; 

2. interviews met de lokale projectleiders over hun ervaringen 
met de implementatie van de nieuwe werkwijze; 

3. analyse hoe de ICHOM vragenlijsten zijn ingevuld en hoe 
per VSV gescoord wordt op patient gerapporteerde 
uitkomsten en ervaringen.  
 

Alle resultaten worden verwerkt in een eindrapportage met 
aanbevelingen hoe de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte 
in Nederland kan worden ingevoerd en kan worden gebruikt voor 
samen beslissen. Deze rapportage wordt samen met een 
implementatie-handleiding na de zomer opgeleverd aan o.a. het 
Zorginstituut Nederland, het CPZ, de Patientenfederatie en de 
beroepsorganisaties in de geboortezorg en 
jeugdgezondheidszorg.  

Op 28 september organiseren we samen met het CPZ een 
webinar over de resultaten van het BUZZ-project. Reserveer deze 
datum alvast in je agenda! 

BUZZ Agenda  

11 mei  Overleg projectteam 

27 mei  Linnean webcast ‘de meerwaarde van PREMs’ 

8 & 10 juni  Landelijke online conferentie   
Uitkomstgerichte Zorg 2021; meld je aan 

21 juni  Overleg projectteam 

6 juli  Slotbijeenkomst BUZZ Adviesraad en Stuurgroep 

28 
september  

CPZ Webinar resultaten BUZZ 

 

 

 

 

Kort 
Dit keer een korte nieuwsbrief van 

BUZZ. In de 7 VSV’s zijn de 

zorgverleners volop bezig met het 

meten en bespreken van uitkomsten. 

Daarnaast zijn we druk bezig met het 

verzamelen van ervaringen en de 

evaluatie van de eerste pilots. Deze 

zullen we zomer 2021 publiceren en 

presenteren tijdens het CPZ webinar 

op 28 september. 

Interessant  
Implementation of a standard outcome 

set in perinatal care: a qualitative 

analysis of barriers and facilitators 

from all stakeholder perspectives door 

Alies Depla et al. Om het artikel te 

lezen klik hier 

Klik hier voor het Linnean werkbezoek 

aan het Isala, waarin ook aandacht 

voor geboortezorg.  

De wachtkamerfilm van 3 Goede 

Vragen is een mooi hulpmiddel voor in 

je praktijk/ziekenhuis om patiënten te 

informeren over de 3 goede vragen. 

Wist je dat 
Het door ZonMw gesubsidieerde 

BUZZ-2 project start op 1 juli 2021. 

BUZZ staat in dit project voor 

Bekostigen Uitkomsten Zorg van de 

Zwangere. Klik hier voor meer 

informatie.  

 

mailto:h.ernst-smelt@erasmusmc.nl
https://www.linnean.nl/Beheer/Formulierenmodule/1933144.aspx?t=Aanmeldformulier-Webcast-27-mei-2021
https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/actueel/activiteiten/2021/06/08/landelijke-online-conferentie-uitkomstgerichte-zorg
https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-021-06121-z?wt_mc=socialmedia.linkedin.1.SEM.ArticleAuthorIncrementalIssue
https://www.youtube.com/watch?v=mobXIkIp_ys&feature=youtu.be
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/toolkit-samen-beslissen/spreekkamer/3gv-algemeen-toolkit/3gv-materialen-en-handleiding-toolkit/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/uitkomstgericht-organiseren-en-betalen/buzz2-bekostigen-uitkomsten-zorg-van-de-zwangere/

