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U registreert het al... nuttig gebruik van
eigen data
drs. L. Broeders, dr. S.V. Koenen, dr. A.N. Rosman
namens de w erkgroep SKMS fluxus post partum

Verloskundig zorgverleners registre
ren veel gegevens over het verloop
van de zwangerschap en bevalling in
de Perinatale Registratie Nederland
(Perined). De mate waarin deze data
binnen de verloskundige keten wordt
gebruikt voor reflectie of verbetering
van zorg is echter beperkt. In dit
artikel wordt beschreven hoe Verlos·
kundige Samenwerkingsverbanden
(VSV) kunnen worden ondersteund in
het inzien en bespreken van eigen
data. De besproken werkwijze kan
voor meerdere uitkomsten worden
toegepast, in deze opzet is gekozen
voor hemorragie post partum (HPP).
Analyse over de periode 2012-2020
toonde aan dat gemiddeld 6,2% van alle
bevallingen in Nederland gecompliceerd
werd door HPP, dat wil zeggen meer
dan 1.000 ml bloedverlies.! Dat zijn
ongeveer tienduizend vrouwen in
Nederland per jaar. Wat opvalt is dat er
aanzienlijke verschillen in de percenta
ges bestaan in het voorkomen van HPP
tussen de verloskundige samenwer·
kingsverbanden (VSV) (3,3%-10,4%). Dat
leidde tot de vraag óf en op welke
manier VSV's de door hen geleverde
zorg en uitkomsten bespreken en wat
nodig is om VSV's daarin zo goed moge
lijk te faciliteren. Hieruit volgde het uit
schieterproject fluxus post partum.
Methode
Bovengenoemde is opgepakt door een
werkgroep met vertegenwoordigers van
de Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen (l<NOV), de Neder
landse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG) en de Neder
landse Vereniging voor Anesthesiologie
(NVA). De Patiënten Federatie Nederland
is tevens aangehaakt. De Stichting l(wali
teitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
zorgt voor financiële ondersteuning. De
werkgroep heeft op basis van weten
schappelijke literatuur en voorbeelden
vanuit andere disciplines een stappen-

plan ontwikkeld om te komen tot een
gebruikersvriendelijke webapplicatie
voor zelfscreening en verbetering.2, 3 , 4, S
De ontwikkelde webapplicatie is het
middel waarmee inzicht wordt verkre·
gen in de zorg rondom de fluxus. Door
het invullen van de webapplicatie wordt
bijvoorbeeld duidelijk of er delay in de
zorg is opgetreden of dat het protocol
niet is nageleefd, of dat er te weinig hulp
is ingeschakeld et cetera. Door meerdere
casussen in te vullen in de webapplica
tie worden patronen zichtbaar die aan
leiding kunnen zijn tot het opzetten van
een plan-do-check-act- (PDCA-)cyclus.
De werkgroep beoogde negen VSV's te
benaderen voor deelname waarbij drie
VSV's met een hoger dan landelijk
gemiddeld percentage massaal bloedver
lies, drie gemiddeld presterende VSV's
en drie VSV's onder het landelijke
gemiddelde. Dit om inzicht te krijgen in
de geleverde zorg. Vrijwel alle bena
derde VSV's stemden in met deelname
nadat ze werden voorgelicht over het
doel en de gevraagde inspanning voor
deelname aan het project.
Voorafgaand aan de ontwikkeling en
validatie van de webapplicatie werden
de deelnemende VSV's geïnterviewd

over de huidige werkwijze rondom
massaal bloedverlies en (lcwaliteits)
besprekingen over deze uitkomst. De
interviewvragen waren gebaseerd op
wetenschappelijke literatuur van eerdere
studies naar bloedverlies bij de bevalling
en het rapport Sturen op l<waliteit van
de Nederlandse Federatie van UMC's
(figuur 1).2, 3
Resultaten

Belang stelling van VSV-besturen

De belangstelling van VSV-besturen om
mee te doen aan het project was groot.
Ook VSV-besturen die via de Federatie
van Verloskundige Samenwerkingsver·
banden hoorden over het project, bena
derden de werkgroep of zij mee
mochten doen aan het project. Dit werd
zo veel mogelijk gehonoreerd. Uiteinde
lijk besloten zes VSV-besturen direct
mee te doen aan het project en over
weegt één VSV-bestuur nog deelname.
De reden voor deelname werd vooral
gezien als een kans om met hulp
gestructureerde kwaliteitsbesprekingen
op te starten binnen het VSV. Twee
VSV's zagen alsnog af van deelname
vanwege onder andere onderbezetting in
COVID-tijd en/of andere prioriteiten.

Figuur 1. Interviewvragen voor afvaardiging van het VSV
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