


(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• ZonMw Consortium Oost NL
•

•

•

Disclosure belangen Carola Groenen



Transitie naar netwerkzorg

•Netwerkzorg

•Cliënt centraal en actief betrokken



Waarom netwerkzorg ?

• Betere gezondheidsuitkomsten

• Betere cliënt ervaringen

• Efficiëntere (en goedkopere) zorg

• Gevoel van controle bij cliënten 



Onderzoek regio Nijmegen 2013-2015 

Doel: 

1. Actievere rol van zwangeren

2. Verbeteren van samenwerking tussen 
professionals

VIA: 







Onderzoeksmethode

Design: Stepped wedge Randomised Controlled Trial in 4 
stappen (1-9- 2013, 1-6- 2014)

Populatie: alle nieuwe zwangeren in de verloskundige 
zorg in de regio Nijmegen (4500/jaar)

Sites: 10 verloskundigenpraktijken en 2 ziekenhuizen

Type data: kwantitatief en kwalitatief 



Onderzoeksresultaten

1. Proces analyse 

(gebruik en ervaringen)

1. Perined uitkomsten geboortes

2. Cliënten ervaringen

1. Samenwerking tussen professionals
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Kwalitatief N=263

• Reden voor geen gebruik zwangeren:
69% andere manier van contact

56% geen te verwachten toegevoegde waarde 
(zwangerschap is geen ziekte)

Verwachten actievere rol van professional

• Reden weinig stimulans door professionals:
95% geen noodzakelijke tool 

Allen wel positief over de mogelijkheid.



Belemmeringen

1. Attitude verandering professionals nodig 
(gemeenschappelijk en vraag gericht werken)

2. Early adopters en concrete voorbeelden 
nodig

3. Implementatietijd

4. Verwachtingen cliënten en professionals

5. Tijd (vroege innovatie)



Succes factoren

1. Onderdeel maken van de zorg (95% 
deelname)

2. Ondersteuning bij aanmaken tool

3. Early adopters (zelf er in geloven)

->Bijdrage aan proces van regionaal samenwerken

->Eerste ervaringen, stap gezet richting inzage dossier 
en MedMij



Professional maakt het verschil





Transitie naar netwerkzorg

•Netwerkzorg

•Cliënt centraal en actief betrokken




