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Consortium	ZeGNN

Stuurgroep 0e, 1e , 2e, 3e lijn: 
3 verloskundigen, 1 kraamzorg, 3
gynaecologen, 1 neonatoloog, 1 GGD, 1 
Zorgbelang, 1 AVAG, 1 ROS’en, 1 epidemioloog

Speerpunten programma 2017:
� ACTion –toolkit
� DATAregistratie
� Vroegsignalering en screening zwangeren
� Kennisnetwerk Onderwijs, Onderzoek en Praktijk



16	maart 2016
Speciale bijeenkomst Stuurgroep:	
de	Zorgstandaard Geboortezorg

Doelstelling: 
Inventarisatie van de (on)mogelijkheden van 

implementatie van de zorgstandaard

=> Met behulp van de ACTion implementatie-
methodiek



De Zorgstandaard
Een	hulpmiddel	met	toegevoegde	waarde	maar….
Waar	gaan	we	tegenaan	lopen	in	de	praktijk?
We	kunnen	ons	daarop	voorbereiden	door:

De	kansen en	belemmeringen te	weten	en..
Daarbij	nadenken	over	strategieën en	activiteiten om…
het	veld	te	ondersteunen	in	het	kunnen	implementeren,	
met	succes(?)

……daar	waar	het	kan.





Opzet bijeenkomst
1. Stuurgroep plus zorgverleners uit veld uitgenodigd
2. Inventarisatie dilemma’s in de Zorgstandaard
3. Keuze om 3 dilemma’s te bespreken
4. In 3 groepen mbv ACTion methodiek:

� Kansen en belemmeringen 
� Strategieën en acties om kansen en belemmeringen aan te 

pakken

5. Plenair
6. Verslag (openbaar)



De 
verandering: 

Zorgstandaard

Doelgroepen:
Wie zijn er 
betrokken       
en hoe?

Beïnvloedende 
factoren:
Welke obstakels en 
kansen (voor)zien we?

Aanpak Doelstelling en 
Strategie:
Wat willen we bereiken 
en op welke manier?

Verbeterplan:
Wie doet wat    
wanneer?

Monitoren en 
evaluatie:
Hoe gaat het en 
wie houdt in de 
gaten?

Borging:
Wat hebben we 
gedaan en hoe? 
Wat kan anders?
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Dilemma	(1)	
Situatie = Cliënt heeft de regie en besluit samen 

met zorgverlener 

Belemmeringen:
1. Verschillen van inzicht bij de zorgverleners
2. Spanningsveld gezamenlijke 

verantwoordelijkheid
3. Client wil/ kan niet

Kans: duidelijke positie voor client – team flexibel –
motiverend – wederzijds begrip



Dilemma	(2)
Situatie = risicoselectie: wie is verantwoordelijk

Belemmering:
� Ontbreken van eensgezindheid onder eerste en 

tweedelijners
� Contrast fysiologische – pathologische
� Onvoldoende evidence

Kans: het mag regionaal afgesproken worden -
‘gezamenlijke’ intake - bouwen aan vertrouwen



Dilemma (3)
Situatie = van multidisciplinair werken naar 

interprofessioneel (is intensievere samenwerking)

Belemmering:
� Er is geen begeleiding op dit proces

Denk aan: onderwijs; juridische kaders; 
besluitvorming; budget; evaluatie; vertrouwen…

Kans: standaard is algemeen, dus mogelijkheid voor 
regionale invulling; en gezamenlijk ontwikkelen
van zorgpaden



Verbeterplan	voorbereid	door…
Bij elke belemmering en kans:
Strategieën en activiteiten gekozen

SPIEGELBIJEENKOMST



Onze	observaties:
� Boeiende dialogen
� Uitwisseling van dilemma’s en weerstanden
� Belemmeringen en kansen helder, 

waardoor…
� Ontstaan van begrip – zien van 

mogelijkheden
� ‘Understanding’
� Gezamenlijkheid
� Focus richting mogelijkheden…





Conclusies

1. Bespreking van de Zorgstandaard met ACTion 
methodiek is als positief en plezierig ervaren.

2. ACTion-methodiek is ondersteunend in een goede 
voorbereiding voor de doorvoering van een 
vernieuwing/verandering

3. Unaniem advies : ACTion-methodiek 
implementeren 



Alleen	ga	je	sneller,	
samen	kom	je	verder	!		


