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Geen (potentiële) belangenverstrengeling



Probleemstelling Zwangere wil 
geïnformeerd en 

gerustgesteld worden

97,6% van de 
zwangere 

zoekt 
informatie op 

internet

Niet 
betrouwbaar 
en foutieve 
informatie

Onzekere en 
angstige 

zwangere

Contact met 
zorgverlener

(Nictiz, 2017



EHealth
EHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en 

met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te 

ondersteunen of te verbeteren” (Pagliari et al., 2005).

✓ EHealth verbetert de therapietrouw en de tevredenheid van de obstetrische patiënt (Hearn, Miller & Lester, 2014). 

✓ Patiënten hebben behoefte aan eHealth-technologie die hen helpt om tegenstrijdige informatie te 

verzoenen. (Zulman et al.,2015) 

✓ Een eHealth tool kan de patiënt ook meer kennis en zelfvertrouwen geven, waardoor een consult bij de 

zorgverlener kan worden verkort (Hearn et al., 2014). 

✓ Een eHealth tool bijdragen aan het tot stand komen van gedragsverandering (Schooley, San Nicolas-Rocca & 

Burkhard, 2015).
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Vraagstelling

• Hoe ontwikkelt, implementeert en evalueert men een 
professionele app voor zwangeren?

• Doel ZwApp (eHealth tool):
• Onzekerheid van de zwangere verminderen 

• Eenduidige informatie VSV breed 

• Beter geïnformeerde zwangere  efficiënt verloop consulten

• Minder consulten/telefoontjes aan zorgverlener 



Onderzoeksopzet en methode

• Zowel kwantitatief als kwalitatief

• Casestudy  4 fasen
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Fase 1 & 2

• De ontwikkeling van een app voor zwangeren (ZwApp) 

• De implementatie van ZwApp binnen VSV de Slinge

PDCA cyclus:



- Intakeformulier

- 6 zorgpaden

- Grote bibliotheek met informatie

- Leuke functionaliteiten

- Evaluatie instrument VSV

- Mogelijkheid implementatie andere VSV’s

ZwApp



ZwApp
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Fase 3

• Hoe ervaren zwangeren het gebruik van ZwApp?

• Twee semi-gestructureerde focusgroep-gesprekken

• 6 tot 8 zwangeren per keer

• Doel: 
• Inventarisatie verbeterpunten 

• Inventarisatie tevredenheid geboden zorg in combinatie met eHealth tool



Resultaten Fase 3
• 9 zwangere en 3 kraamvrouwen geïncludeerd = Totaal 12

• Gemiddelde AD 33+1

• Gemiddelde leeftijd 28,3 jaar

• Onder zorg in:

1e lijn 33%

2e lijn 50%

Overname durante 

graviditeit 1e
 2e lijn

17%



• Alle deelnemers:
• Enthousiast over ZwApp

• Positieve bijdrage zwangerschap en bevalling

• Bevelen ZwApp aan

• Geen verschil in interesse tussen primiparae en multiparae

Resultaten Fase 3



Betrouwbare informatie 

“Dat het vanuit een ziekenhuis zeg maar opgezet is, vind ik voor mij gevoel erg 
fijn, dan weet ik dat de informatie betrouwbaarder zal zijn!” (deelnemer 3)

“Op Google lees je op de ene site dit en de andere dit. En dan denk je wat moet 
ik nu geloven en in de app dat geloof je wel omdat het van het ziekenhuis is.” 

(deelnemer 9)

Resultaten Fase 3



Resultaten Fase 3

Persoonlijke informatie 

“Mijn eerste twee kinderen waren te zwaar. Plots kreeg ik een appje van 
ZwApp dat het zwaarte van het kind niet het beloop van de bevalling bepaalt. 
Dat was echt iets nieuws, gebaseerd op laatste onderzoeken en dat was iets 

wat ik niet wist”. (deelnemer 9)



Resultaten Fase 3

Beter voorbereid op het spreekuur 

“Ik heb daarom naar info gevraagd over pijnstilling, want ik had die niet gehad 
en wel in de app”.(deelnemer 4)

“Ja, ja dan krijg je een bericht en weet je waarover het zal gaan. Als het 
interessant is dan ga je dat lezen en dan kan je dit daarna met de verloskundige 

bespreken tijdens het spreekuur.” (deelnemer 3)



Resultaten Fase 3

Verbeteringen

- App al starten tijdens een fertiliteitstraject

- Een weeën-timer invoegen

- Uitprinten logboek met alle gegevens

- Koppeling medisch dossier!



Zwakte- en Sterkte punten

- Kwalitatieve evaluatie vanuit één kant  gebruikers ZwApp 
Professionals zijn niet betrokken bij het onderzoek

+ Betrouwbaarheid data-analyse  memberchecks en de peer 
reviewer

+ Externe gesprekleiders focusgroep-gesprekken 
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Fase 4

• Leidt de implementatie van ZwApp tot minder telefonische 
consulten?

• Prospectieve cohort studie met een historische 
vergelijkingsgroep

- Nulmeting

- Tweede meting
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Resultaten Fase 4
Geen verschil in basiskarakteristieken met uitzondering van de medische 
indicatie in 2015 ten opzichte van 2016.

 

Karakteristiek 

2015 

n=233 

2016 

n=285 p-waarde 

Leeftijd (jaar, gem±SD) 30.5 ±4.8 30.8 ±4.6 0.473 

Gravida (gem±SD) 2.4 ±1.4 2.4 ±1.3 0.659 

Para (gem±SD) 0.9 ±0.9 0.8 ±0.9 0.671 

Medische indicatie 113 (48%) 175* (61%) 0.038 



Resultaten Fase 4
Verschil gevonden in het aantal telefonische consulten naar de 
zorgverlener toe.

 
Telefonisch consult 2015 2016 P-waarde 

Eerste lijn 112 (48%) 96 (39%) 0.059 

Tweede lijn 121 (13%) 189 (28%) >0.001* 

Totaal 233 (20%) 285 (31%) 0.001* 



Resultaten Fase 4

Daling aantal telefonische 
consulten waarbij de 

zwangeren gerustgesteld 
werden of adviezen kregen, 

55% versus 34%.

Zwangere minder 

onzeker en angstig?



Resultaten Fase 4

Stijging aantal acties 
(fysiek contact),  
66% versus 45%

Zwangere terecht gebeld..



Zwakte- en Sterkte punten

- De interventiestudie te vlot na invoering ZwApp
- Betrouwbaarheid noteren data: verschil 1e lijn (3 personen) en 2e lijn 

(15 personen)

+ De power ruimschoots behaald. (143  259)
+ Weinig exclusie (5,6%)



Conclusie
1. Er zijn in deze studie aanwijzingen gevonden dat ZwApp een bijdrage heeft geleverd 

aan de tevredenheid van de zwangeren in VSV de Slinge. 

2. De zwangere lijkt beter geïnformeerd en gerustgesteld door betrouwbare informatie 
in ZwApp geschreven door de eigen professionals. Op deze manier krijgt de zwangere 
de mogelijkheid tot meer zelfregie in het zorgproces.

3. Daarnaast zijn er aanwijzingen gevonden dat ZwApp bijdraagt aan een vermindering 
van het aantal telefonische consulten in de eerste lijn aan de professional wat 
mogelijk iets zegt over de vermindering van onzekerheid en angst bij de zwangere.

4. Het lijkt erop dat de zwangere beter weet wanneer contact op te nemen met de 
professional gezien de afname van het aantal telefonische consulten waarbij de 
zwangere gerustgesteld wilde worden of om advies vroeg.



Nieuwe ontwikkelingen ZwApp 2017-2018 



Bedankt voor jullie 

aandacht!!


