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DISCLOSURE SHEET



AANLEIDING ONDERZOEK
• Terugloop thuis bevallingen

1990  38,3% thuisbevallingen
2013  18,4% thuisbevallingen

(Centraal bureau statistiek)

• Veel onderzoek naar voor- en tegenargumenten thuis of poliklinisch
• Media aandacht
• Wat heeft invloed op de keuzes?
• Hoe maken zwangeren de keuze? 



CLIENT CENTRED CARE

• CCC belangrijk in zorgverlening
• KNOV beveelt aan bij CCC gebruik van GB
• Zorgverlener betrekt cliënt bij keuzes
• Positieve invloed GB
• Weinig bekendheid en ervaring onder zorgverleners
• Model Elwyn et. al.



UITLEG MODEL

• Doel: initial preferences  informed preferences
• In dit proces een aantal fases
• Choice talk: bewust worden van keuzemogelijkheid
• Option talk: cliënt krijgt informatie over keuzemogelijkheden
• Decision talk: ontdekken wat belangrijk is



UITLEG MODEL

• Decision support: ondersteuning door zorgverlener
• Elwyn beschrijft ook dat psychische, sociale en emotionele factoren invloed hebben op keuzeproces



HOOFDVRAAG ONDERZOEK

“Wat verstaan zwangeren in Nederland uit de eerstelijns verloskundigenpraktijk onder gezamenlijke besluitvorming tijdens het keuzeproces van de plaats van de bevalling, in hoeverre wordt dit toegepast in de praktijk en welke invloed heeft dit op het keuzeproces vanuit het perspectief van cliënten?



METHODE
• Kwalitatief onderzoek
• 2 focusgroepen
• 8 semigestructureerde interviews
• Model van Elwyn als leidraad
• 16 eerstelijns zwangeren, 28wkn+ amd.
• Onderzoekspopulatie: nulli- en multiparae, verschillende etniciteiten
• Werving
• Opname apparatuur, transcriberen en analyseren volgens Boeije
• Cyclisch proces van abductie



RESULTATEN
• Doel onderzoek
• GB: een andere definitie onder respondenten
• Resultaten aan de hand van nieuw ontwikkeld model



RESULTATEN
- Initial preferences 

informed preferences: voorkeur vaak al bij intake duidelijk.- Choice talk:
 Bewustwording van keuzemogelijkheid al voor intake
 Enkele gevallen geïnitieerd door verloskundige



RESULTATEN
- Option talk:
 Fase aangekaart tijdens intake, direct na choice talk
Moment te vroeg
Mentaal niet klaar
 Ideale moment na de SEO
 Verschil in informatiebehoefte tussen nulli- en multiparae
 Belangrijk: informatie afstemmen op behoefte.



RESULTATEN
- Decision talk:
 Uit onderzoek: start fase voor intake t/m 30 wkn amd.
 Zelf doorlopen
 Eigen gevoel belangrijke factor
Meenemen verhalen van andere en eerdere obstetrische ervaringen
 Ondersteuning van verloskundige in deze fase als minimaal ervaren



RESULTATEN
- Decision support:
 Verschil ervaren in decision support van partner en van verloskundige
 Decision support partner start voor intake en eindigt bij uiteindelijke keuze
 Behoefte aan decision support van verloskundige na SEO



RESULTATEN
- Bij spoed/complicaties zet de cliënt haar uiteindelijke keuze aan de kant.- Gezondheid van moeder en kind staat voorop- Verloskundige heeft dan verantwoordelijkheid over keuze- Externe aspecten van invloed op keuze



CONCLUSIE
• Weinig sprake van GB tijdens dit keuzeproces
• Andere definitie van GB
• GB in proces doorlopen met partner
• Uiteindelijke keuze bij cliënt
• Bij spoed verschuift verantwoordelijkheid
• Stappen van Elwyn in grote lijn doorlopen, moment van fases weken af.



DISCUSSIE
• Zwakke punten:

• Leerfase onderzoekers
• 1 mult voldeed niet aan inclusie criteria
• Kleine focusgroep
• Kleine onderzoekspopulatie

• Sterke punten:
• Meerdere onderzoeksvormen
• Gebruik van memo’s
• Getoetste topiclist
• Gevarieerde populatie
• Saturatie werd bereikt

• Conclusie: sterk onderzoek



AANBEVELINGEN
• Vervolgonderzoek

• Dezelfde onderzoekspopulatie
• Dezelfde onderzoeksopzet

• Gebruik van het nieuwe model door verloskundigen



VRAGEN
Bedankt voor jullie aandacht!

Zijn er nog vragen?
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