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Ehh, de SWING-studie…?



Wat & waarom…

SWING = Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg

 Leer- en verbetercyclus geboortezorg in 2 regio’s

 Balanceren van waarden in de geboortezorg

 Medisch en sociaal model

 Cliëntenperspectief integreren

 Safety-II focus

 Leren van de dagelijkse praktijk

 Ook leren van wat goed gaat

 Implementatie van de ZIG

 Leren en inspireren: ervaringen delen met het veld



Hoe…

 Vragenlijstonderzoek en Perined-data

 Intervisiebijeenkomsten

 Zorgverleners 0e–3e lijn, cliënten en onderzoekers 

 Onafhankelijk voorzitter en geaccrediteerd

 Samenwerking met cliënten

 In intervisie, Moederraad en themabijeenkomsten



Alles 

online…



Intervisie in de praktijk

 Casuïstiek vanuit praktijk deelnemers, zoals:

 Gezamenlijke besluitvorming

 Dialoog rond vragen als: 

 Hebben cliënten echt keuzevrijheid? Kunnen we 

cliënten vollediger informeren?

 Mbv de ‘FRAM’ (Functional Resonance Analysis 

Method)

 Toewerken naar concrete doelen

 Resultaat: meer bewustzijn en concrete actie 

in dagelijkse praktijk



Cliënt(en) in intervisie: eerste ervaringen

 Voor zorgverleners duidelijke meerwaarde

 Aanvullend perspectief

 Direct met elkaar in gesprek

 Doorontwikkelen: diversiteit cliënteninbreng

 Hoe is het om als cliënt deel te nemen aan de intervisiegroep? 

In gesprek met Anna

Stel je vraag via de chat!



Wat levert dat op?

 Opbrengst SWING-studie delen met het veld

 Aanpak intervisie en werken met de FRAM

 Inspiratie, tools en tips

 Poll: 

Welke info en vorm zou jou helpen?



En hier doen jullie het voor!

‘Ik vond het fijn dat mijn verloskundige 
tijdens mijn bevalling feilloos aanvoelde 
wat ik nodig had en steeds de juiste 
dingen op het juiste moment gezegd 
werden.’

‘Fijn dat ik op het laatste moment kon 
kiezen tussen thuis of in het ziekenhuis 
bevallen, door af te wachten hoe het zou 
verlopen.’

‘Wij hadden een fantastische 
kraamverzorgende die ons goed heeft 
opgevangen na een heftige zwangerschap.’

‘Mijn wens en voorkeur ging uit naar een 
thuisbevalling. Dit kon niet vanwege een hoge 

bloeddruk. Ik heb de zorg in het ziekenhuis 
als erg prettig ervaren!’

‘Super begeleiding gehad bij de verloskundige 
praktijk, in het ziekenhuis en van de 
kraamhulp. Allemaal erg betrokken, 

behulpzaam en respectvol.’

‘I always trusted my midwives. My pregnancy
was very smooth and labor was very fast than

I expected. I appreciate all their support 
during my pregnancy, labor and postpartum 

period.’

‘Wij zijn onwijs blij en tevreden! Eigenlijk jammer dat het nu voorbij is. Het was 

persoonlijk, warm maar ook zeer professioneel.’



BEDANKT!


