Implementatie Regioprotocollen

Amsterdam, 30 juni 2015

De afgelopen jaren is steeds meer nadruk gelegd op Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) als
instrument om de interprofessionele samenwerking in de geboortezorg te versterken. Binnen het Netwerk
Geboortezorg Noordwest Nederland werken VSV’s in de regio Noordwest Nederland met elkaar samen.
Onderdeel van deze samenwerking is het regio‐breed implementeren van protocollen. Om inzicht te
krijgen waar de regio staat met betrekking tot de implementatie van vier opgestelde regioprotocollen, is
een survey uitgezet onder de leden van alle VSV’s van Noordwest Nederland. In totaal hebben 68
respondenten de survey ingevuld. Van de 68 respondenten geeft een groot deel (79%) aan het belangrijk
te vinden dat regioprotocollen worden ontwikkeld voor het bevorderen van een goede geboortezorg. De
meerderheid van de respondenten (>83%) is bekend met de protocollen voor diabetes, hypertensie en
vroeggeboorte. Met het protocol acute pre‐hospitale verwijzingen is slechts 50,75% bekend. Meer dan
50% van de respondenten werkt reeds (gedeeltelijk) met de verschillende protocollen. Slechts een klein
deel van de respondenten geeft aan niet de intentie te hebben met het protocol te willen gaan werken
(<5%). Vanuit de resultaten van de survey kan geconcludeerd worden dat VSV’s veelal bekend zijn met de
protocollen en bezig zijn deze te integreren, maar dat de implementatie nog niet volledig is ingevoerd.
Hierbij zal moeten worden opgemerkt dat de kraamzorg slechts zijdelings met (een vertaling van) de
protocollen te maken heeft en de survey daarom een vertekend beeld geeft. De resultaten van dit rapport
dienen als input voor het formuleren van concrete verbeterplannen om bij te dragen aan het versterken
van de geboortezorgketen in Noordwest Nederland.
Introductie
Om bij te dragen aan betere gezondheidsuitkomsten en een hogere tevredenheid van de cliënt is de
afgelopen jaren steeds meer nadruk gelegd op de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s). Deze
VSV’s dienen als instrument om de interprofessionele samenwerking in de geboortezorg te verbeteren en
de geboortezorgketen te versterken. Binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland werken de
VSV’s in de regio Noordwest Nederland met elkaar samen. Onderdeel van de samenwerking is de
implementatie van protocollen regio‐breed. Hiervoor zijn op het GPO van het Netwerk Geboortezorg op
17 november 2014 vier regioprotocollen opgesteld: 1) Diabetes Gravidarum 2) Hypertensie 3)
Vroeggeboorte 4) Acute pre‐hospitale verwijzingen. Om inzicht te krijgen waar de regio Noordwest
Nederland staat met betrekking tot de implementatie van deze regioprotocollen, is een survey uitgezet
onder de leden van VSV’s om te bepalen in hoeverre zij reeds bekend zijn en gebruik maken van de
protocollen. De survey is onderdeel van één van de onderdelen van het monitoren en evalueren van de
activiteiten binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (NWGZ).
Methode
De survey ‘Implementatie Regioprotocollen’ is uitgezet tijdens het congres en het aansluitende GPO op
13 april 2015. Tijdens het congres kon de survey worden ingevuld via Survey Monkey. De survey bestond
totaal uit 12 vragen, 11 meerkeuzevragen en 1 open vraag en meet in hoeverre de volgende vier
regioprotocollen reeds bekend zijn en gebruikt worden door de leden van de VSV’s: 1) Diabetes
Gravidarum 2) Hypertensie 3) Vroeggeboorte en 4)Acute pre‐hospitale verwijzingen.
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Respondenten
In totaal hebben 68 respondenten de survey ‘Implementatie Regioprotocollen’ ingevuld. Van deze 68
respondenten is het grootste aantal (46,27%) werkzaam als eerstelijns verloskundige. Kinderartsen zijn
niet vertegenwoordigd in de survey.
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De respondenten zijn gelijkelijk over de VSV’s verdeeld. De meeste respondenten zijn werkzaam bij VSV
AMC (10) en de minste bij VSV RKZ Midden Kennemerland (1). Het gemiddelde aantal respondenten per
VSV is 4.67, met een mediaan van 5. Zie tabel 1 voor een overzicht van het aantal respondenten per VSV.
Tabel 1: Aantal respondenten per VSV

Naam VSV
VSV AMC
VSV Waterland
VSV Waterland
VSV de Noordkop
VSV Noord‐Holland Noord (Alkmaar)
VSV Amsterdam Centrum Oost
VSV Almere
VSV Tergooi Ziekenhuizen Blaricum
VSV Verloskundigen Westfriesland en Westries Gasthuis
VSV Zaanstad
VSV Amsterdam Noord
VSV Slotervaart Ziekenhuis
VSV VUmc
VSV Rondom
VSV Lelystad e.o.
VSV Amstelland Meerlanden
VSV Spaarne
VSV Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
VSV RKZ Midden Kenemerland

# respondenten
10
9
9
8
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6
6
6
6
6
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5
5
4
4
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2
2
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Belang regioprotocollen voor een goede geboortezorg
Met de statement ‘De ontwikkeling van regioprotocollen is belangrijk voor een goede geboortezorg is
79,1% het eens en 8,95% het oneens (zie tabel 1).
Tabel 2: Visie op het statement ‘De ontwikkeling van regioprotocollen is belangrijk voor een goede geboortezorg’.
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Oneens
Neutraal
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Helemaal eens

7.46%
1.49%
11.94%
37.31%
41.79%

Bekendheid met regioprotocollen
Tabel 2 geeft een overzicht van de bekendheid van de respondenten met de regioprotocollen. De
meerderheid van de respondenten is bekend met de regioprotocollen. Afgezien van het protocol acute
pre‐hospitale verwijzingen (50.75%) is het aantal dat bekend is met het protocol meer dan 80%.
Tabel 3: Bekendheid van de respondenten met de verschillende regioprotocollen.

Protocol Diabetes Gavidarum
Ja
87,88%
Nee
12,12%
Protocol Hypertensieve aandoeningen
Ja
83,82%
Nee
16,18%
Protocol Vroeggeboorte (Partus Prematurus)
Ja
83,58%
Nee
16,42%
Protocol Acute Pre‐hospitale verwijzingen
Ja
50,75%
Nee
49,25%

Gebruik regioprotocollen in het VSV
Tabel 3 geeft een overzicht van het percentage respondenten dat werkt met een bepaald regioprotocol.
Voor alle protocollen geldt dat meer dan 50% van de respondenten (gedeeltelijk) met het protocol werkt.
Minder dan 5% van de respondenten heeft niet de intentie om met de protocollen te gaan werken. Wat
betreft het protocol acute pre‐hospitale verwijzingen weet een aanmerkelijk aantal respondenten nog
niet of hij/zij met het protocol zal gaan werken (31.34%).
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Tabel 4: Gebruik van de verschillende regioprotocollen door respondenten in het VSV.

Protocol Diabetes Gavidarum
Ja, volledig
25%
Ja, deels
30.88%
Nee, nog niet (intentie is er wel)
27.94%
Nee, de intentie is er niet
2.94%
Weet ik niet
13.24%
Protocol Hypertensieve aandoeningen
Ja, volledig
27.94%
Ja, deels
36.76%
Nee, nog niet (intentie is er wel)
17.65%
Nee, de intentie is er niet
1.47%
Weet ik niet
16.18%
Protocol Vroeggeboorte (Partus Prematurus)
Ja, volledig
46.27%
Ja, deels
17.91%
Nee, nog niet (intentie is er wel)
20.90%
Nee, de intentie is er niet
1.49%
Weet ik niet
13.43%
Protocol Acute Pre‐hospitale verwijzingen
Ja, volledig
46.27%
Ja, deels
8.96%
Nee, nog niet (intentie is er wel)
8.96%
Nee, de intentie is er niet
4.48%
Weet ik niet
31.34%

Ter discussie
 Momenteel wordt er nog aan een aantal van de vier protocollen gewerkt. Hierdoor zijn de
protocollen nog niet officieel ingevoerd en werken VSV’s nog niet volledig met de
regioprotocollen.
 De kraamzorg heeft slechts zijdelings met de protocollen te maken. Aangezien zij de survey ook
hebben ingevuld, geeft de survey wellicht een vertekend beeld.
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