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Evaluatie van geboortecentra in 
Nederland op: 
  

• kwaliteit van zorg  

• ervaringen van cliënten  

• ervaringen van  zorgverleners 

• economische uitkomsten 

 
In relatie tot de organisatie vorm 
 

        Aanbevelingen voor implementatie 

Doelstelling  



Onderzoeksvragen 
 

• Welke type geboortecentra kunnen worden onderscheiden op 
basis van integratie?  

• Wat is het effect van een geboortecentrum in de regio op de 
geboortezorg?  

• Wat is het effect van een geboortecentrum op 
zwangerschapsuitkomsten in relatie tot mogelijke 
bijeffecten zoals aantal verwijzingen en interventies?  

• Wat zijn de ervaringen van vrouwen en hun partner?  

• Wat zijn de ervaringen van zorgverleners in en met een 
geboortecentrum?  

• Wat is de kosteneffectiviteit?  

• Hoe verloopt het proces van integratie?  

 



Deelonderzoeken  

1. Mate van organisatie en integratie 

geboortecentra 

2. Mogelijke veranderingen na komst 

geboortecentrum 

3. (kosten) effectiviteit geboortecentra 

4. Proces organisatie en integratie in 

geboortecentra 



Uitkomsten deelonderzoeken 

1. Definitie  

2. Typologie  

3. Inzicht in kwaliteit en (kosten)effectiviteit 

4. Inzicht in dynamiek van samenwerking 

5. Aanbevelingen voor implementatie 



Focus presentatie 

1. Vaststellen kwaliteitsindicatoren 

geboortecentra 

 

2. Ontwikkelen typologie geboortecentra 

 

3. Client ervaringen 

 

   



 
1.Vaststellen kwaliteitsindicatoren 

geboortecentra 
 
 
 

Methode 

 

1. Literatuur onderzoek   

 

2. Delphionderzoek  

 

3. Focusgroepen/interviews 
 

8 



Focusgroep/interviews cliënten 

• Doel:  

• 25 moeders, 15 partners (4 focusgroepen) 

 

 

• 632 vrouwen benaderd 

• 4 regio’s 

• 1 focusgroep (4 deelnemers) 

• 17 interviews 

• 5 partners  
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Voorlopige uitkomsten 

• Kwaliteitsindicatoren mbt Client centraal: 

 

1. Fysieke bereikbaarheid cliënten 

2. Afstand tot klinische verloskamers 

3. 24 uur telefonische bereikbaarheid 

4. Continue aanwezigheid zorgverlener tijdens 

baring 

5. Cliëntgerichtheid  

6. Structureel houden 

cliëntervaringsonderzoek 
7. Faciliteiten mbt verblijf, pijnbestrijding   
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2. Ontwikkelen typologie 
geboortecentra 

• Analyse Model: 

• Klinische integratie  
  
• Professionele integratie 
 
• Organisatorische integratie 
 
• Systemische integratie 
  
• Functionele integratie 
  
• Normatieve integratie 

(gebaseerd op model van Kodner en aangepast door 
Valentijn)  11 



(gebaseerd op model van Kodner en aangepast door 
Valentijn)  12 



 
Dataverzameling  

typering geboortecentra 

Schriftelijk  

• Algemene + specifieke vragenlijst 

• Documenten 

 

 

Mondeling 

• Locatiebezoek 
• Interviews      
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Waar gaat het om? 

“Het door de zwangere ervaren vloeiende 

proces van zorg en dienstverlening  

verleend door verschillende disciplines” 

Klinische domein: cliënt centraal 



1. Ervaringen cliënt met zorgverlener 

2. Casemanagement 

3. Continuïteit van zorg 

4. Individueel geboorteplan 

5. Sociale omstandigheden betrekken bij zorg 
cliënt 

 

Klinische domein: cliënt centraal 



Functionele Domein: 

cliënt centraal 
 

1.Service management/ service afstemmen 

op cliënt 

2.Informatiemanagement systeem 

3.Periodieke feedback kwaliteitsindicatoren 

4.Middelenmanagement 

5.Afstand en verbinding tussen 

geboortecentrum en ziekenhuis 
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3. Cliënt ervaringen 

 

• ReproQ vragenlijst +  

• vragen geboortecentrum toegevoegd 
 

 

 

• Dataverzameling 
• Via verloskundigen 
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Participatie 128 
verloskundige praktijken  

Dataverzameling tbv Effectmeting 



info@geboortecentrumonderzoek.nl 

 

Dank voor uw aandacht! 


