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Bij verloskundigen is behoefte aan ondersteuning bij het toepassen van wetenschappelijke
inzichten (EBM-competenties) en het vergroten van de kennis over de fysiologie. Om
hieraan bij te dragen hebben de Academie Verloskunde Maastricht (AVM, Zuyd
Hogeschool) en Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG, Hogeschool
Inholland) samen met de KNOV het vernieuwende project: ‘Passende zorg bij
zwangerschap’ opgezet. Het tweejarige project is gefinancierd vanuit het NWOonderzoeksprogramma RAAK-publiek voor de Nederlandse Hogescholen en werd op 1
mei 2020 afgerond.
Nieuwe factsheets en een training
Het project bestond uit twee parallel lopende onderdelen. Allereerst onderzochten AVM,
AVAG en KNOV samen met praktiserende verloskundigen, studenten en een
cliëntvertegenwoordiger op welke manier beschikbare kennis het best kan worden
aangeboden aan het werkveld. Voor twee verloskundige onderwerpen (obesitas en
vermoeden van macrosomie) werden factsheets ontwikkeld. Daarvoor werden niet alleen
beschikbare wetenschappelijke literatuur en richtlijnen gebruikt, maar ook
dossiergegevens van verloskundigenpraktijken voor aanvullende kennis over de
fysiologische verloskunde.
Hiervoor kon gebruik worden gemaakt van de VeCaS-database. VeCaS is een
doorlopende registratie van de volledige dossiergegevens van cliënten van ruim 25
verloskundigenpraktijken gelieerd aan de AVM en AVAG. De database bevat
gedetailleerde informatie over het verloop van gezonde zwangerschappen en de
geleverde zorg door verloskundigen.
Het tweede onderdeel was gericht op het versterken van EBM-competenties van
verloskundigen. Dit ter ondersteuning van de dagelijkse zorg aan cliënten, het
multidisciplinair overleg en het ontwikkelen van lokale zorgafspraken en protocollen. Het
doel was een ‘blended learning training’ te ontwikkelen, waarbij klassikaal en elearningonderwijs worden gecombineerd in groepen van verloskundigen, zogenaamde
blended practice communities of BPC’s. De ontwikkelde factsheets van het eerste projectonderdeel werden in deze training gebruikt.
De behoeften van verloskundigen
Voor het eerste projectonderdeel werd een focusgroep opgezet. Daarin spraken zes
verloskundigen over hun ervaringen met de bestaande KNOV-factsheets en hun ideeën
en wensen over zo’n kennisproduct. Er werd voor deze methode gekozen, omdat
deelnemers in een focusgroep op elkaar kunnen reageren: die interactie helpt diepere
inzichten boven tafel te krijgen. De verloskundigen onderstreepten het nut en belang van
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factsheets. Ze gaven aan dat het belangrijk is dat de factsheets eenvoudig en snel
vindbaar zijn: ze zouden bij elkaar moeten staan en als een nieuwe sheet beschikbaar is,
zou dit (liefst meerdere keren) via de KNOV-nieuwsbrief moeten worden gecommuniceerd,
inclusief link naar de factsheet. Daarbij zou de sheet bij voorkeur zowel informatie voor
multidisciplinair overleg als informatie geschikt voor ondersteuning bij counseling van
cliënten moeten bevatten. De deelnemers vonden het ook van belang er een training aan
te koppelen. Die zou het gebruik van de sheets ten goede kunnen komen.
Meer informatie en uitleg
De eerste ronde draaide om het ontwikkelen van het nieuwe factsheet-format en de
training. In de tweede ronde werd opnieuw ervaring opgedaan met de nieuwe concepten
van een factsheet en training. Daarbij stond in de eerste ronde het onderwerp obesitas
centraal, in de tweede ronde het vermoeden van macrosomie. De tekst van de factsheets
is opgesteld met veel aandacht voor de lees- baarheid en het verloskundig perspectief.
Ze vervangen geen richtlijnen, maar vullen bestaande richtlijnen aan met achtergrondinformatie en uitleg over beschikbare kennis. De bij de tekst behorende wetenschappelijke
kennis is samengevat in zogenaamde evidence-tabellen, die in aparte bijlagen staan. Om
bij digitaal lezen makkelijk te kunnen navigeren van de tekst naar de bij- behorende
bijlagen zijn de factsheets vormgegeven als interactieve documenten (pdf). Inmiddels zijn
beide factsheets voor de hele beroepsgroep toegankelijk via knov.nl.
Regio’s vol verschillen
Aansluitend volgden 44 verloskundigen de nieuw ontwikkelde vier-staps-training in kleine
BPC-groepen van zes tot acht deelnemers.
In een kennismakingsbijeenkomst werden verschillen en overeenkomsten in lokale
protocollen over obesitas en vermoeden van macrosomie besproken en bespraken de
verloskundigen hun eigen attitude ten aan- zien van evidence based midwifery (EBM) met
daarbij motiverende en belemmerende factoren. Daaruit werd duidelijk hoe divers er
binnen de regio’s wordt omgegaan met deze onderwerpen. Daarna volgde elke
deelnemer de individuele e-learning. In de eerste ronde was deze gericht op het begrijpen
van risico- maten in wetenschappelijke literatuur, in de tweede ronde op
testeigenschappen bij diagnostiek en screening. De kennis uit de nieuwe factsheets en elearning werden besproken in een derde onlinesessie, onder andere aan de hand van
casuïstiek. Na uitproberen van de nieuw opgedane kennis in de eigen praktijk volgde
intervisie over hun handelen bij cliënten en in multidisciplinair overleg in de laatste onlinesessie. Daarmee kan deze training ook gelden als een vorm van Methodisch
Intercollegiaal Overleg (MIO).
Een ruime acht
De producten die voor het project ‘Passende zorg’ zijn ontwikkeld, zijn door de
deelnemende verloskundigen positief geëvalueerd. Zij gaven de factsheets en de BPC’s
een ruime acht als rapportcijfer. Verloskundigen zijn tevreden over de vormgeving van de
factsheets en vinden dat die goed aansluiten bij de behoefte van verloskundigen, hen
onder- steunen en bruikbaar zijn in het werkveld.
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Ook waarderen ze het onlinekarakter van de training in de BPC’s. Dit scheelt reistijd en
kosten, bovendien kan de e-learning worden gevolgd op een zelfgekozen moment. Wat
door de meeste deelnemers vanuit de BPC’s wordt meegenomen in de dagelijkse praktijk,
is het interpreteren van wetenschappelijk onderzoek en dit inzetten voor praktijkbeleid en
bij communicatie met andere disciplines. Ook geven deelnemers aan dat zij de kennis
over de onderwerpen van de BPC en het gebruik van de factsheets van de KNOV in de
dagelijkse praktijk gaan gebruiken in het gesprek met cliënten.
Nieuwe ideeën
Het streven was om met dit project een blij- vende kennisinfrastructuur te ontwikkelen,
waarbij de academies en de KNOV ook na het project kunnen blijven samenwerken aan
het ontwikkelen van kennisproducten voor de beroepsgroep. Er zijn al ideeën over nieuwe
factsheetonderwerpen en voor aanvullende trainingen in BPC’s, met aandacht voor
andere EBM-elementen. Door de reorganisatie van de KNOV is het op dit moment nog
niet duidelijk of dat vervolg er ook kan komen.
Daarover vinden nog gesprekken plaats.
Wat de projectgroep betreft liggen er goede kansen, omdat de producten in een behoefte
lijken te voorzien.
Bekijk de factsheet hier.
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