Maastricht en Groningen, 30 November 2021.
Beste lezer,
Eén september 2020 startte het onderzoek ‘Samen voor Gezondheid: positieve start voor
aanstaande moeders en kinderen’ van de Verloskunde Academies Maastricht en Groningen.
Inmiddels zijn we over de helft van het project, een goed moment om u te informeren over de stand
van zaken.
Doel
Het doel van het onderzoek is de opbrengsten in kaart brengen van twee multidisciplinaire
aanpakken in Zuid-Limburg en in Groningen voor zorg aan zwangeren in een kwetsbare situatie wat
betreft 1) het identificeren van deze zwangere vrouwen en 2) de doorgeleiding naar het sociale
domein met JGZ als één/vast aanspreekpunt, 3) de toepasbaarheid en bruikbaarheid van deze
aanpakken vanuit het perspectief van cliënten en professionals.
De aanpak in stad Groningen bestaat uit identificatie van zwangeren in een kwetsbare
situatie m.b.v. de Alpha-NL door de verloskundige, een telefonisch aanspraakpunt door JGZ,
het MDO-kwetsbare zwangeren en 17 zorgpaden.
De aanpak in Zuid-Limburg bestaat uit een geactualiseerde psychosociale anamnese en
gesprekstool Positieve Gezondheid voor identificatie van zwangeren in een kwetsbare
situatie door de verloskundige en een warm contact met een vaste JGZ-verpleegkundige per
praktijk voor het doorgeleiden van vrouwen naar het sociale domein, indien relevant.
Stand van zaken
Na een kick-off in september 2020 van de onderzoeksteams van Maastricht en Groningen, gingen
beide onderzoeksteams aan de slag in de eigen regio.
Zuid-Limburg
- Van september 2020 tot en met maart 2021 heeft een werkgroep bestaande uit 5
verloskundigen uit 5 verloskundige praktijken, 3 JGZ-verpleegkundigen en 2 JGZstafmedewerkers de voorgenomen aanpak in Zuid-Limburg uitgewerkt. Dit resulteerde
uiteindelijk in een geactualiseerde digitale psychosociale anamnese en een handleiding
waarin de nieuwe werkwijze inclusief de gesprekstool Positieve Gezondheid en de
samenwerking tussen verloskundige praktijken en JGZ-verpleegkundigen is uitgewerkt.
- Gedurende deze periode werden er ten behoeve van de voormeting geanonimiseerde
gegevens van 538 vrouwen verzameld die in de tweede helft van 2019 in zorg waren bij de 5
verloskundige paktijken die deelnamen aan deze ontwikkelfase.
- In april 2021 namen 3 JGZ-verpleegkundigen die als aanspreekpunt fungeren en 32
verloskundigen van 10 deelnemende praktijken deel aan een tweedaagse training Positieve
Gezondheid.
- Per 1 mei 2021 zijn 10 verloskundige praktijken (3 in regio Maastricht-Heuvelland, 4 in regio
Westelijke Mijnstreek en 3 in regio Oostelijke Mijnstreek) gestart met de aanpak. Per regio
is er één vaste JGZ-verpleegkundige aanspreekpunt voor de praktijken uit betreffende regio.
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We hebben twee intervisies georganiseerd: in juni (12 verloskundigen en 3 JGZverpleegkundigen) en in september (10 verloskundigen en 2 JGZ-verpleegkundigen) 2021,
waarbij de deelnemers hun ervaringen en tips deelden. Het resultaat werd vastgelegd in een
verslag dat naar alle deelnemende verloskundigen werd gestuurd zodat zij ook profijt
hebben van de gedeelde tips.
Samen met studenten uit de minor ‘stage bij het lectoraat’ worden de verzamelde gegevens
uit de voormeting geanalyseerd en de interviews met zwangere vrouwen over hun
ervaringen met de aanpak, voorbereid.
Een vragenlijst-onderzoek waarin we betrokken zorgverleners van beide regio’s vragen naar
hun ervaringen met de aanpak, is uitgewerkt en verspreid.

Groningen
- Omdat in de stad Groningen de aanpak al ontwikkeld en geïmplementeerd is, zijn in de
afgelopen maanden ten behoeve van het evaluatieonderzoek geanonimiseerde gegevens
van 500 vrouwen uit 2 deelnemende praktijken verzameld.
- De verzamelde gegevens worden op dit moment geanalyseerd.
- De projectgroep participeert in de werkgroep Kansrijke Start Groningen om ten tijde van het
onderzoek zoveel mogelijk informatie uit te wisselen.
- Ook in de regio Smallingerland is er belangstelling voor onze evaluatie. We onderzoeken
momenteel of de aanpak in Smallingerland op eenzelfde wijze kan worden geëvalueerd.
- Ook in Groningen worden zorgverleners momenteel gevraagd deel te nemen aan het
vragenlijst-onderzoek.
Wat doen we komend jaar?
- Na het vragenlijstonderzoek zullen we als onderzoekers ongetwijfeld verdiepende vragen
hebben naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. In beide regio’s gaan we interviews
houden met zorgverleners om antwoorden op deze vragen te krijgen. Planning februarimaart 2022.
- In dezelfde tijdspanne willen we per regio minimaal 10 vrouwen interviewen over hun
ervaringen met en mening over de zorg die ze ontvangen hebben conform de nieuwe
aanpak.
- In Zuid-Limburg gaan we in de 10 deelnemende praktijken een nameting
(evaluatieonderzoek) doen. Hiertoe gaan we de geanonimiseerde gegevens verzamelen van
500 vrouwen die tussen 1 mei en 30 september 2021 zorg hebben ontvangen in deze
praktijken, conform de aanpak.
- Zomer 2022 zullen we alle onderzoeksresultaten analyseren, verwerken tot een rapport en
aanbevelingen formuleren in samenwerking met deelnemende zorgverleners,
consortiumleden en andere partners.
- In november 2022 plannen we een landelijk symposium om onze bevindingen te delen.

In een volgende editie van deze nieuwsbrief hopen we (een deel van) de resultaten van dit
onderzoek met u te kunnen delen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie dan
horen we dat uiteraard graag.
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