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PERSBERICHT  

14 september 2011

15 september 

[kop] Zwangere vrouwen aan het woord in nieuw cliëntenpanel 
 
[intro] Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen straks hun stem laten horen over de 
verloskundige zorg. De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en het NIVEL 
lanceerden gisteren het Nederlands Panel Zwangeren.  
Lees verder … 

Jubileum AVAG, afsluiting DELIVER-studie en lancering NPZ.



Doelstelling:

• Inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de verloskundige
zorg vanuit het perspectief van de cliënt

• Cliënten in de verloskundige zorg zelf een stem 
geven in de inhoud en organisatie van de zorg

• De verloskundige zorg in Nederland verbeteren en 
meer cliëntgericht maken

• Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de 
verloskunde

Nederlands Panel Zwangeren

http://www.verloskunde-academie.nl/index


Motivering:

• Er is nauwelijks bekend wat cliënten vinden van de 
kwaliteit van de verloskundige zorg

• Cliënten hebben geen zichtbare inbreng in de 
inhoud en organisatie van de verloskundige zorg

• Er bestaat geen patiënten-/cliëntenvereniging die 
zich specifiek richt op de verloskundige
zorgverlening

• Het is van groot belang om in tijden van 
verandering de vinger aan de pols te houden

Nederlands Panel Zwangeren

http://www.verloskunde-academie.nl/index


De voorbereidingen voor het Nederlands Panel Zwangeren worden gefinancierd 
door het NIVEL en de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen. Om het 

panel structureel te kunnen voortzetten, wordt nog gezocht naar 
aanvullende financiering. 

Het NPZ wordt gesteund door: de NPCF, de Consumentenbond, NVOG, 

KNOV, het Ouderschap, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, 
de Academie Verloskunde Maastricht en de Verloskunde Academie Rotterdam.

15 september 2011

In het persbericht:



22 Maart 2011 Eerste overleg tussen AVAG en NIVEL over op te 
richten panel voor cliënten in de geboortezorg.

24 Augustus 2011

7 September 2011 ZonMw laat blijken geïnteresseerd te zijn in het NPZ.

Subsidieaanvraag ingediend bij Fonds NutsOhra.
In deze periode ook contact gezocht met andere verzekeraars.

14 September 2011 Jubileum AVAG en lancering NPZ.

Oktober 2011 Een van de zorgverzekeraars (De Friesland) laat weten, 
nadat er contact geweest is over mogelijke samenwerking 
bij het opzetten van een cliëntenraadpleging:

‘Helaas hebben wij geen extra financiële middelen om aan uw [..] 

verzoek te voldoen. Wij zijn het uiteraard met u eens dat het jammer zou

zijn als er geen structurele financiering gevonden kan worden voor het 

opzetten van een permanent panel van zwangeren. De mening van de 
klant is van belang wanneer er mogelijk grote verandering in het 

zorgveld plaats gaan vinden. ’



December 2011 Het fonds NutsOhra heeft laten weten dat zij ons 

subsidieverzoek niet heeft gehonoreerd.

Januari 2012 Brief naar mogelijk geïnteresseerden om financiering 
te vinden.

Ook Achmea en Menzis laten weten ons voorstel niet 
te kunnen steunen. 

November 2011

Een opmerking vanuit Achmea: ‘Het zou mooi zijn als er een landelijk 
instrument zou komen, maar Achmea zal hier slechts via de middelen 

van ZN (ZN innovatiefonds) aan meewerken. Ons eigen innovatiefonds is 
bedoeld voor zorgexperimenten.’



‘Op 14 september jongstleden hebben wij met veel enthousiasme het Nederlands 
Panel Zwangeren gelanceerd.‘
[……….]

‘Sinds die tijd zijn wij onophoudelijk bezig geweest om financiering voor dit initiatief te 

realiseren. We hebben zorgverzekeraars benaderd, we hebben verschillende 

commerciële partijen benaderd, we hebben met alle leden van de 

programmacommissie gesproken over financieringsmogelijkheden. Het is zelfs 

ter sprake gekomen bij ZonMw, waarbij mondelinge toezeggingen zijn gedaan voor 

deelfinanciering, mits er voldoende cofinanciering zou zijn om het project ten minste 

twee jaar te laten draaien. Iedereen van u onderschreef het belang van 
een dergelijk panel.‘
[………..]

‘Tot onze spijt is het  tot op heden niet gelukt deze financiering rond 
te krijgen. We moeten u dan ook helaas mededelen dat wij deze ontwikkeling 

stil hebben gezet. We vinden het ontzettend jammer, we geloven nog steeds in het 
nut en de noodzaak van het panel, maar het is niet mogelijk gebleken.‘

20 Februari 2012 Brief aan leden van de programmacommissie NPZ en andere geïnteresseerden:
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20 April 2012

ZonMw laat weten wel interesse te hebben, maar geen geld.

Nieuwe poging om financiering te vinden:

Maart  2012



‘Uw voorstel wordt , ondanks de relevantie van het onderwerp, 
niet kansrijk geacht op de gehanteerde beoordelingscriteria.’ 

[………………………]
‘U wordt daarom geadviseerd dit voorstel niet bij de RAAK PRO regeling in te 

dienen.’ 

Reactie RAAK PRO:

25 Juni 2012

Helaas hebben alle inspanningen tot niets geleid.



het MRNN (Midwifery Research Network Netherland)

April 2015

Bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor het instellen van een 

MRNN cliëntenpanel

Uiteindelijk besluit het MRNN hier toch niet mee door te gaan.

VWS is voorstander van het oprichten van een zwangerenpanel, conform 

andere NIVEL panels. Een voorstel daartoe wordt in 2016 meegenomen in het 

overleg met VWS over de meerjarenafspraken, maar het krijgt uiteindelijk 
geen prioriteit.

Oktober 2015

2017 Nieuw ZonMw programma, met nieuwe oproep tot het indienen 
van project-ideeën.



Augustus 2017
Projectidee ingediend bij ZonMw in het programma Zwangerschap en 

Geboorte II: Titel: Listening to Women's Voices. an infrastructure to give pregnant 
women and new mothers a voice in the developments and changes in maternity 
care: a National Panel of Maternity Care Users

Met brede steun: 

in de projectgroep: MRNN, Patiëntenfederatie Nederland, KNOV, Midwifery
Science VU, zelfbewustzwanger.nl
Daarnaast ook steun van VWS, CPZ, KCKZ, CBN (Childbirth Network) van de AVAG

Reactie ZonMw:

‘Het projectidee […..] sluit niet aan bij wat er in de subsidieoproep 
wordt gevraagd. Het opzetten van een nationaal cliëntenpanel betreft, hoe 
zinvol ook, geen interventie of werkwijze gericht op het gezamenlijk uitvoeren 

van preventieve of zorggerichte taken. Ook levert het panel geen directe bijdrage aan 
de perinatale en maternale gezondheid of het terugdringen van 
gezondheidsverschillen.’

7 November 2017



19 Januari 2018

Zeven jaar geleden, naar aanleiding van de ervaringen met de Deliver-
studie, zijn we begonnen met het plan om een cliëntenpanel voor de 
geboortezorg op te zetten.

Uitgangspunt was een van de aanbevelingen van het stuurgroep-rapport 

‘Een goed begin’: moeder en kind centraal. We hebben brede 
steun gekregen voor dat idee, niet alleen in het begin, maar ook bij 

latere pogingen om het panel te realiseren, maar helaas bleef het steeds 
bij woorden. Toen geformuleerde doelstelling en motivering zijn nog 
steeds relevant.

We waren heel optimistisch, alle noodzakelijke voorbereidingen zijn 
uitgevoerd, we waren helemaal klaar om te beginnen en hoopten op een 
startsubsidie, om te laten zien hoe zinvol en belangrijk het is om de stem 

van vrouwen te laten horen, maar uiteindelijk is het ons nog steeds 
niet gelukt, noch om een startsubsidie te krijgen, noch om structurele 

financiering te vinden.


