
Nieuwsbrief niet leesbaar? Klik hier

Aan de slag!
 

In de regio Overijssel e.o. komen steeds meer concrete vragen naar het consortium

waarmee we aan de slag kunnen. Op basis van deze vragen en met het doel van het

consortium voor ogen is voor de komende periode een projectplan en

activiteitenplan opgesteld. En we zijn volop bezig deze samen met u uit te voeren.

Zo is bijvoorbeeld een digitale communicatiestructuur (mijnzego.nl) ontwikkeld om

de samenwerking te vergemakkelijken. Alle plannen, het projectplan en de

voortgangsverslagen voor ZonMw zijn te lezen op onze website

www.goedgeboren.nl/overijssel.

Eerste symposium ZeGO groot succes!!
 

Op 10 april jl was het eerste ZeGO symposium 'Samen verantwoordelijk'. Er hebben

80 professionals deelgenomen waarbij bijna alle disciplines vertegenwoordigd waren.

Met inspirerende sprekers als Chiel Bos en Menno de Bree zijn we aan het denken

gezet over onze samenwerking op zowel landelijk, regionaal als individueel niveau.

Ook werden mooie voorbeelden uit onze regio’s gepresenteerd om elkaar uit te

nodigen tot verbeteringen in de zorg. Lees meer op goedgeboren.nl/overijssel . Hier

kun je ook de presentaties en het verslag downloaden.

Ontwikkelingen in samenwerking
 

In Twente zijn de drie VSV's bezig om tot één VSV Twente te komen. Vanuit Roset

wordt ondersteuning geboden in dit proces en ook het consortium draagt bij aan

deze ontwikkeling. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van goede voorbeelden

zoals de opzet van het VSV Zwolle.

 

In de regio Zwolle is in samenwerking met Progrez en de POP werkgroep een sociale

kaart ontwikkeld. Deze is te vinden op de website van Progrez (www.progrez.nl).

Ook wordt in Zwolle enkele verloskundigenpraktijken gestart met het programma

Centering Pregnancy waarbij de begeleiding van zwangeren op een andere manier

wordt ingevuld, o.a. met groepsconsulten. Een zelfde soort programma voor de

periode na de zwangerschap, Centering Parenting, wordt door de GGD Twente - JGZ

gestart in Hengelo. We blijven de uitkomsten volgen en delen op deze site!

 

         Het leren en profiteren van elkaars successen begint te lopen!
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Zo kijkt men in Zwolle of zwangerintwente.nl; de succesvolle samenwerking in

Twente rondom de preventieve prenatale zorg, ook iets voor hen is! In Enschede is

men bezig een POP-poli op te zetten en daarbij wordt ook gekeken hoe men dat

elders in de regio doet.

Betrouwbare registratie voor verbetering zorg
 

Tijdens het symposium is door Rosalinde Snijders en Cherelle van Stenus op

confronterende wijze geïllustreerd wat het belang is van betrouwbare registratie door

eenduidige en gezamenlijke definities en aansluitende registratiesystemen.

 

Landelijke PRN werkgroep

In samenwerking met ZonMw en andere consortia zijn stappen gezet om te komen

tot een gemeenschappelijke uitkomsten-dataset. Een minimale dataset waaraan elk

consortium een aanvullende dataset kan toevoegen om specifieke vragen te

beantwoorden. Uitgangspunt is dat met de reeds beschikbare data uit de PRN het

mogelijk wordt om de kwaliteit van de zorg binnen de consortiumgrenzen te

evalueren ten opzichte van het land (benchmark). In het najaar van 2014 begint de

Overijsselse PRN werkgroep met het in kaart brengen van de volledigheid en de

betrouwbaarheid van de basisvariabelenlijst.

Mijnzego.nl
 

Met mijnzego.nl heb je een digitale werkplek waar je met verschillende groepen

professionals kunt communiceren en bijvoorbeeld protocollen en richtlijnen delen. Je

kunt met elkaar discussieren of vragen stellen over tal van onderwerpen. Mijnzego.nl

overbrugt de verschillende softwaresystemen en is veilig. Hoe meer groepen

professionals gebruik gaan maken van mijnzego.nl hoe makkelijker het voor je wordt

omdat je al je digitale (groeps)communicatie gebundeld hebt op één beveiligde plek.

Interesse om met een groep mijnzego.nl te gaan gebruiken? Neem contact op met

Kitty Leibbrand via consortiumov@gmail.com.

Onderzoek tevredenheid geboortezorg
 

Dataverzameling vragenlijstonderzoek Zwangerschap en Geboorte Overijssel

succesvol afgerond!

 

In de periode april tot en met augustus 2014 hebben alle pas bevallen vrouwen in

Overijssel en omstreken een vragenlijst gekregen. De vragenlijst vraagt naar de

ervaringen van moeders met de zorg tijdens zwangerschap, bevalling en eerste

maand na de bevalling, met speciale aandacht voor de overdrachtsmomenten in de

keten van verloskundig zorgverlener tot en met het JGZ- team.

 

De laatste vragenlijsten zijn in begin september uitgedeeld en opgestuurd. Tot nu toe

hebben maar liefst 1500 vrouwen de vragenlijst ingevuld teruggestuurd! Dit betekent

dat we kunnen beginnen met analyseren en dat de eerste resultaten in januari 2015

te verwachten zijn. Met voorafgaand een beoogd aantal van 800 respondenten,

kunnen we stellen dat de werving uiterst succesvol is verlopen.

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet voor het onderzoek!

 

In het najaar van 2014 zullen we starten met de werving van het volgende

deelonderzoek. Verloskundigenpraktijken in Overijssel en omstreken kunnen hierover

binnenkort een informatiebrief verwachten.

Voor vragen: Cherelle van Stenus, onderzoeker Universiteit Twente

 c.m.v.vanstenus@utwente.nl of bel naar T. 053 – 4893108.
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Zwangerschap en Geboorte Overijssel is een samenwerkingsverband tussen VSV’s (Almelo, Enschede,

Hardenberg, Harderwijk, Hengelo en Zwolle), Zorgbelang, Rossen, GGD-Jeugdgezondheidszorg,

ROAZ, Ambulancediensten, opleidingen UMCG-AVAG, onderzoekers UT en UMCG.

Deze nieuwsbrief doorsturen aanmelden | afmelden
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