BEST PRACTICE CARROUSEL VOOR VSV’S
(Hoe) kunnen we succesvol implementeren
in de geboortezorg?

VSV’s faciliteren een gewenste best practice uit een

Zodra de keus voor een Best Practice definitief was

andere regio te implementeren, en 2) de succes– en

en een werkgroep geformeerd, kreeg het VSV/de

faalfactoren bij implementatieprocessen in VSV’s

IGO een projectleider aangeboden om het

definiëren, om handvatten te kunnen geven richting

implementatieproces te faciliteren.

meer slagvaardige organisaties. Achterliggend idee
was dat het bewust zelf doorlopen van een

De PAR-methode

implementatieproces, met structurele aandacht

Parallel aan ieder implementatietraject werd aan de

voor reflectie en bijsturing gedurende de gehele

hand van de zogeheten PAR-methodiek data

looptijd, een toekomstige implementatie

verzameld over de voortgang van het traject. PAR

vergemakkelijkt.

staat voor: Participatory Action Research en bij deze
methode zijn alle deelnemers van de studie tevens

VSV’s (verloskundige samenwerkingsverbanden) zijn goed in het bedenken van veelbelovende
innovaties in de zorg. Structurele implementatie is echter lastig, waardoor elk VSV zelf het wiel
opnieuw uitvindt. Bovendien is er geen goed systeem voor opschaling van succesvol gebleken
innovaties. De Nederlandse geboortezorg doet zichzelf hiermee tekort.
Tekst: Dr. Noortje T.L. van Duijnhoven, Ruth Evers, Marieke Smith, Dorine C. Veldhuyzen, MBA

De Best Practices

actief onderzoeker2. De PAR-methode kenmerkt zich

Een lijst van tien recente Best Practices uit de

door de actieve en gestructureerde reflectie van de

Nederlandse geboortezorg (tabel 1) en een team van

deelnemers, in dit geval de werkgroepleden, zowel

acht ervaren facilitators/projectleiders om de regio’s te

individueel als in de groep. Het doel hiervan is om

gaan begeleiden, waren het startpunt van het project en

gedurende de onderzoeksperiode bewuste

het onderzoek. Vanaf het voorjaar van 2019 mochten

interventies te doen om de aanpak te verbeteren.

alle VSV’s en IGO’s kiezen voor een extern begeleid en

Deze methode faciliteert de werkgroep om zelflerend

betaald implementatietraject van zes maanden. Elk

te zijn en gaandeweg te verbeteren.

VSV/elke IGO mocht twee keer meedoen aan de Best
Practice Carrousel. In totaal draaiden in ruim twee jaar

Figuur 1. PAR-onderzoeksmethode

29 projecten in 25 VSV’s/IGO’s.
Ontwikkelingen in de geboortezorg zijn gericht op

enorme prestatiedruk en voelen zich vaak onvol-

betere zorg voor moeder en kind. In de geboorte-

doende toegerust en onvoldoende daadkrachtig

zorg krijgen VSV’s, naast de door henzelf geïniti-

om de gewenste en opgelegde acties door te

eerde projecten, talloze verzoeken en verplichtingen

voeren.

tot verandering van hogerhand . De VSV’s worden
1
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verantwoordelijk gehouden voor het verbeteren van

Opzet VSV Carrousel

de geboortezorg in hun regio; een grote taak naast

De wens tot verbetering van de slagkracht van

het dagelijkse takenpakket van de deelnemers in

VSV’s deed de coördinatoren van het regionaal

het VSV. De ambitie van VSV’s is groot, maar de

consortium Geboortezorg Oost en de directie van

kennis en methodiek om succesvol te implemente-

Talmor besluiten om de VSV Best Practice

ren blijkt tekort te schieten. VSV’s ervaren een

Carrousel te initiëren. Het doel was tweeledig: 1)

Tabel 1. Best practices
Type

Onderwerp		

BAMI		
Ballonnen		
Briefing-debriefing
CTG in 1e lijn		
Integraal huisbezoek
Kraamzorg Plus
Moederraad/cliëntenraad
Versies		
Samenwerking Klimaattop		
Multidisciplinaire Intervisie
Inhoudelijk

Gekozen
4x
4x
1x
1x
1x
3x
6x
1x
4x
1x
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De werkgroep had een start-, tussen- en eindbijeenkomst. Deze bijeenkomsten kenden een heldere
structuur in het gezamenlijke gesprek (tabel 2), om zaken bespreekbaar te maken en verbeteringen direct
door te voeren. Als onderdeel van de PAR-methodiek werd de vragenhiërarchie vanuit de Technology of
Participation3 gebruikt.
Tabel 2. Vragenhiërarchie om het natuurlijk denkproces te volgen
Fase
1
2
3
4

Objectief
Reflectief
Interpretatief
Besluitend

Laag bewustzijn

		

Doel

Zintuiglijke waarneming
Persoonlijke ervaring en beleving
Betekenis geven
		
Gevolgtrekking			

Verzamelen van relevante feiten
De feiten betekenis geven
Uitwisselen belangrijke gezichtspunten
Vormen gezamenlijke conclusie

In de tijd tussen de bijeenkomsten vulden de werkgroepleden wekelijks een korte vragenlijst in via een app,
als reflectie op het persoonlijke proces als onderdeel van het geheel. Na afloop van de eindbijeenkomst
gaven zowel de werkgroepleden als het VSV-/IGO-bestuur, de projectleiders en de contactpersoon van het
onderzoeksteam via een digitale vragenlijst input over de ervaren succes- en faalfactoren en het verwachte
effect van het implementatieproces op de slagvaardigheid van het VSV/de IGO.
					
Figuur 2. Fasen voor
het slagen van succesvolle veranderingen, Kotter4.

Uitkomsten
In totaal zijn er 83 PAR-bijeenkomsten geweest en 179
vragenlijsten ingevuld. Samen heeft dit geleid tot de

Om deze uitkomsten op breder regionaal en landelijk

derde van de actief participerenden geloofde dat het

input van honderden ervaringen en observaties die

niveau in een systemisch kader te plaatsen, zijn tien

doorlopen van het Best Practice-traject een positief

verband hielden met het implementatietraject van de

personen geïnterviewd die werkzaam zijn in

effect heeft op de samenwerking én de slagvaardig-

Best Practices in de deelnemende VSV’s/IGO’s.

overkoepelende geboortezorgorganisaties. Uit deze

heid om in de toekomst succesvoller te kunnen

Codering en groepering van alle input vond plaats naar

interviews kwamen vergelijkbare thema’s naar voren:

innoveren. De mensen die geen actief onderdeel

het model van Kotter , met acht voorwaardelijke fasen

wederzijds begrip, vertrouwen en gelijkwaardigheid,

waren van de werkgroep – inclusief de individuele en

voor succesvolle veranderingen in groepen (figuur 2).

aanwezigheid van een kartrekker en mandatering.

groepsgewijze reflecties – waren minder van

Dit lijken misschien voor de hand liggende en op het

vertrouwen richting de toekomst.

4

Het grootste deel van de input was onder te brengen in fasen 2 t/m 5 van Kotter, waarmee duidelijk de

eerste gezicht bekende uitkomsten, maar niet eerder

essentiële fasen bij implementatie in een VSV/IGO naar boven kwamen. Succesfactoren waren vaak de

zijn deze randvoorwaardelijke factoren onderzocht in

Praktische handvatten

positief geformuleerde faalfactoren en vice versa. De belangrijkste factoren kennen samengevat de

data afkomstig van VSV’s en IGO’s.

Om de bevindingen beschikbaar te maken voor de

volgende thematiek: mandatering, extern voorzitterschap of ondersteuning, juiste mensen aan tafel,
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dagelijkse praktijk, is een animatie gemaakt. Ook

koersvastheid, de noodzaak van het aandacht geven aan de zachtere aspecten van de samenwerking,

Biedt het doorlopen van zo’n extern gefinancierd en

werd een toolbox ontwikkeld, met inspirerende en

juridische en financiële kaders, communicatie en draagvlak.

begeleid traject voor een werkgroep ook voordelen

laagdrempelig te gebruiken onderdelen die de

voor de toekomst en het hele VSV/de hele IGO? De

praktische implementatie in het eigen VSV/de eigen

werkgroepleden en projectleiders hadden hier meer

IGO faciliteren. Zie voor de animatie en toolbox

vertrouwen in dan de VSV- en IGO-besturen. Twee

bestpracticeproject.nl.
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Door de data schemerde nog iets anders heen,
iets van systemische en organisatorische aard.
De geïnterviewden identificeerden daarmee aspecten die
voorwaardelijk zijn om VSV’s en IGO’s überhaupt in staat
te stellen de gewenste professionaliseringsslag te
maken. Zij herkennen en erkennen een overbelast veld
en pleiten voor drastische veranderingen van het
systeem. De onredelijke overvraging van het veld is
confronterend en impliceert de urgentie voor een
voorgestelde transitie. Nieuw gestelde kaders en
randvoorwaarden zouden faciliterend moeten zijn voor

Bronnen
1. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (2016). Versie 1.1.
Zorginstituut Nederland, Utrecht.
2. McIntyre A. Participatory Action Research. California: Sage
Publications; 2008. doi: 10.4135/9781483385679.
3. Internationale organisatie voor facilitatie en participatie. www.
ica-international.org/icas-technology-of-participation-top/
4. Kotter J, Rathgeber H. Onze ijsberg smelt! Succesvol
veranderen in moeilijke omstandigheden. Amsterdam: Business
Contact; 2020.
5. Achterberg P, Harbers M, Post N, Visscher K. Beter Weten:
Een Beter Begin. Samen sneller naar een betere zorg rond de
zwangerschap. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu RIVM; 2020. doi: 10.21945/RIVM-2020-0140.
6. Van Zijp C, Van Urk F, Dreef S, De Graaff A, Verheul M.
Samen (net)werken in de zorg: doorbreken van patronen.
Utrecht: Berenschot; 2021.

Professional
Care
Give mom the most comprehensive
breastfeeding experience

BEST CHOICE

Silicone is de mooiste uitvinding
van de vorige eeuw.
Het is zacht, warm en sluit goed aan op het lichaam.

de VSV’s/IGO’s op weg naar echte integrale en
overstijgende zorg voor moeder en kind.

Kernpunten

1. Verloskundige Samenwerkingsverbanden
Dit sluit naadloos aan op de recent, meermaals

(VSV’s) en IGO’s zijn bezig met een professionali-

benoemde nadrukkelijke noodzaak tot structurele,

seringsslag.

inhoudelijke en bestuurlijke netwerksamenwerking

2. Er heerst discrepantie bij VSV’s/IGO’s tussen

in de geboortezorg, met name op lokaal en regionaal

verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen.

niveau .

3. Structurele reflectie van zowel het individu als

5,6

het team gedurende een implementatietraject is
De toekomst

waardevol, zo niet voorwaardelijk voor succesvol

VSV’s en IGO’s kunnen de verantwoordelijkheid voor het

kunnen veranderen.

realiseren van optimale zorg voor moeder en kind pas op

4. Voor succesvolle implementatie zijn wederzijds

zich nemen, als ze deze verantwoordelijkheid ook actief

begrip, vertrouwen en gelijkwaardigheid,

kunnen omarmen. Dat vergt een parallelle inspanning

aanwezigheid van een kartrekker en mandatering

van de regionale VSV’s/IGO’s én een aanpassing van het

vanuit de achterban nodig.

gehele landelijke geboortezorgsysteem. Om deze

5. Aanpassingen in kaders en randvoorwaarden

transities succesvol te laten zijn, zijn de implementatie-

vanuit het geboortezorgsysteem zullen de

lessen uit de Best Practice Carrousel van toepassing op

ontwikkeling van VSV’s/IGO’s tot slagvaardige en

alle lagen die het systeem kent. Alleen als ook het

zelfregulerende organisaties faciliteren.

systeem bereid is tot verandering, kunnen VSV’s zich
ontwikkelen tot meer slagvaardige organisaties. Bied
hen betere en eerlijkere kaders en randvoorwaarden, en
VSV’s/IGO’s zullen niet alleen bereid, maar ook bekwaam
zijn tot succesvolle implementaties. n
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De allerbeste beste eigenschap van Horigen borstkolven is de
3D-kolfset. Comfortabele siliconen schilden en tunnels die de tepel en
areola omhullen; zachte druk, vacuüm en massage kolven voldoende
moedermelk voor jouw baby ten alle tĳden dat je niet samen kunt zĳn
voor de live voedingen.
Waarom kiezen voor Horigen borstkolven:
•
Silicone is een van de beste warmtegeleiders en Horigen 3D borstschilden nemen snel lichaamstemperatuur aan. Wist je dat wanneer
je de tepel en tepelhof 1°C warmer maakt je 10ml meer kunt kolven1?
•
Horigen 3D borstschilden gebruiken niet alleen vacuüm maar ook
compressie om melk te verwĳderen; precies zoals een baby doet.
Horigen ontwerpt borstkolven voor moeders die live geen borstvoeding
kunnen geven aan hun kindje. Wĳ vinden, uiteraard, dat moedermelk
het meest waardevol is voor jouw baby's gezondheid!
De meeste Horigen kolven zĳn oplaadbaar zodat je altĳd en overal moedermelk kunt kolven. Wanneer een Horigen kolf niet oplaadbaar is dan heeft
de stekker een USB uitgang zodat je een powerbank / externe accu of
USB poort kunt gebruiken. Dat is wel zo gemakkelĳk én bĳ de tĳd.
Horigen borstkolven hebben een digitaal, touchscreen. Je leest hier af
in welke modus of sterkte je aan het kolven bent en hebt zicht op de
tĳdsduur. Je kunt 9 afkolf modi in de stimulatie- of afkolffase kiezen.

Een ander kenmerk van de Horigen borstkolf is de geheugenfunctie;
deze stelt je in staat om meteen het vacuüm waarmee je vertrouwd
bent automatisch te activeren wanneer je de pomp aanzet.
Horigen past de laatst mogelĳke technologie toe op al haar ontwerpen.
Het 2 fase kolf systeem begint met korte, snelle zuigbewegingen totdat
jouw melk begint te stromen. Vervolgens schakel je, wanneer melk
begint te stromen, naar de afkolfmodus met een trager ritme om de
moedermelk te kolven. Met de eenvoudige plus/min knop kan je het
vacuüm aanpassen om het meest comfortabele niveau zoeken zodat
de melk het best zal stromen.
Vanzelfsprekend hebben alle Horigen borstkolven een gesloten
systeem met anti-backflow. Veiligheid voor baby en moeder staat
boven alles.
Pakketten bevatten flesadapter(s) om zowel standaard hals en brede
hals flessen te kunnen gebruiken. In welke fles je kolft maakt ons niet
zoveel uit; als je maar kolft wanneer je niet live kunt voeden.
www.horigenborstkolf.nl
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