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● Introductie: Het Regionaal Consortium ZwNL
● Nulmeting: KWB-last in de praktijk
● Eerste resultaten nulmeting KWB-last

– Wat is de zwangeren-deelname per praktijk?
– Hoe vaak komt KWB voor?
– Hoe vaak komen KWB-problemen alleen of samen voor?
– Hangt KWB samen met opleiding?
– Wat is het percentage KWB-problemen per praktijk?

● Conclusie eerste resultaten KWB-last & best practice



Introductie: Het Regionaal Consortium ZwNL
● Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland

– Grote verschillen tussen SES, ethniciteit, etc.

● Regionale samenwerking met >85 partners in 
Regionaal Consortium Zwangerschap & 
Geboorte Zuidwest NL
– Inclusief >70 verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen
– Focus op kwetsbaarheid

● Kwetsbaarheid: Psychopathologie, 
Psychosociale problemen of Middelengebruik
– i.c.m. een gebrek aan ‘hulpmiddelen’ die effectief 

gebruik zorg belemmeren en kans uitval vergroten



Nulmeting: KWB-last in de praktijk

● Nieuw aangemelde zwangeren in alle praktijken ZWNL
– Op dit moment werving in 37 praktijken, 19 in de startblokken

● Screening kwetsbaarheid (PPM): Mind2Care
– Afname Mind2Care papier / digitaal

● Aanvullende meting
– Medische uitkomst
– Client ervaringen met zorg: ReproQ



Eerste resultaten nulmeting KWB-last



Wat is de zwangeren-deelname per praktijk?
● Moeilijk in te schatten, maar doorgaans < 50%
● Vooral belangrijk: selectief of niet
● Impressie

– <20%: 3
– 20-50%: 5
– >50%: 3

● Voor goed gebruik noodzakelijk:
– Verifiëren deelname met praktijkhouder
– Gewogen ophogen, zo goed als kan, voor schatting KWB-

last per praktijk



Hoe vaak KWB bij alle cliënten (n=985) gecombineerd?



Hoe vaak komen KWB-problemen alleen of samen voor?

VAKER DAN VERWACHT !



Hangt KWB-factor samen met opleiding (alle cliënten)?

Opleiding PPM





Conclusie eerste resultaten KWB-last
● Overall deelname en selectie
● 50% Cliënten kwetsbaar ?! Vaak combinatie

Sterke relatie opleiding, meest voor combi?
● KWB variatie tussen praktijken niet groot
● Waarschijnlijk nog onderrepresentatie van de meest 

kwetsbaren



Conclusie best practice
● Implementeerbaar?

– Goede nieuws: er gebeurt nu niet veel systematisch, dus 
geen verdringing en kans op positieve effecten >

– Goed nieuws: geen belemmering vanuit clienten
– Slechte nieuws: wie professioneel niet gewend is aan 

systematische intake logistiek: challenge
● Realiseerbaar?

– 50% erg veel, dus drempel aanpassen (kan goed!)
– 25% combiproblemen, dus discussie zorgpaden

en evt negatieve of positieve selectie
● PPM

– Geen duidelijke overheersende prevalentie
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