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In de verloskunde werken zorgverleners samen in een dynamische en complexe omgeving. Deze 

zorgverleners moeten zowel expert zijn op eigen vakgebied als goede teamspelers. In Nederland wordt 

verloskundige zorg verleend door zorgverleners in eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Risico selectie vormt 

de basis van dit systeem, gebaseerd op een standaardlijst van indicaties voor consultatie of verwijzing. 

Een gevolg van dit systeem is dat er veel verwijzingen plaatsvinden tussen zorgverleners. Verwijzingen of 

overdrachtsmomenten in de zorg zijn risicovolle situaties die vragen om interprofessionele samenwerking 

om patiëntveiligheid te waarborgen. Verbetering van interprofessionele samenwerking en communicatie 

zijn belangrijke aandachtspunten na aanbevelingen in het rapport Een goede start in 2010, nadat Europese 

vergelijkingen aantoonden dat verloskundige zorg in Nederland relatief slecht presteerde. Een veelgebruikte 

methode om te werken aan interprofessionele samenwerking is Crew Resource Management (CRM) team 

training. Deze training richt zich op aspecten van teamwork, coördinatie en beperkingen van goed teamwork 

om veiligheid te bevorderen en efficiëntie te verbeteren. De afgelopen jaren is CRM team training al 

toegepast in verschillende sectoren, waaronder verloskundige zorg. 

Meerdere studies hebben effectiviteit van CRM team trainingen in de gezondheidszorg onderzocht. In 

het algemeen gaven de resultaten aan dat CRM team training een positief effect had op teamwork en 

houding ten opzicht van veiligheid. Verschillende studies hebben aangetoond dat team training het meest 

effectief is wanneer het gecombineerd wordt met andere methoden om niet-technische vaardigheden te 

verbeteren, zoals checklists en gestructureerde communicatie. De SBAR(R) tool (Situation, Background, 

Assessment, Recommendation – Read back) voor gestructureerde communicatie wordt het meest toegepast 

om communicatie te verbeteren. Resultaten over de impact van team training op gedragsverandering 

waren echter wisselend en informatie ontbrak over uitkomsten op patiëntniveau. Daarom was er behoefte 

aan een studie naar de impact van CRM team training met meerdere uitkomstmaten, waaronder patiënt 

uitkomsten. Het doel van dit proefschrift was om interprofessionele samenwerking in de verloskunde te 

bestuderen en ook de effectiviteit van CRM team training gericht op het verbeteren van interprofessionele 

samenwerking door de implementatie van de SBAR(R) tool voor gestructureerde communicatie tijdens 

overdrachtsmomenten.
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Deel 1: Studie protocol
De onderzoeksvragen uit dit proefschrift zijn onderzocht in de LOCoMOTive studie (Local Obstetrical 

Collaboration Onsite Teamtraining effectiveness). Het onderzoeksprotocol van deze studie is omschreven 

in Hoofdstuk 2. In totaal hebben vijf ziekenhuizen en omliggende verloskundigenpraktijken in Noordwest 

Nederland deelgenomen, vertegenwoordigd in vijf verloskundig samenwerkingsverbanden (VSVs). De 

interventie bestond uit CRM team trainingssessies gericht op de implementatie van SBAR(R) communicatie 

tijdens overdrachtsmomenten. Deze interventie is uitgerold volgens een stepped wedge onderzoeksdesign. 

Bij toepassing van dit design wisselen de clusters (in dit geval VSVs) op verschillende tijdsmomenten van 

de controle-fase naar interventie-fase. De interventie omvatte drie fasen gedurende 24 maanden; een 

voorbereidingsfase, trainingsfase en follow-up fase. Tijdens de voorbereiding werden de team trainingen 

en meetmomenten geplanned in samenwerking met een lokaal projectteam. De training bestond uit twee 

sessies van drie uur voor alle zorgverleners in een multidisciplinair team, bestaande uit verloskundigen, 

klinisch verloskundigen, verpleegkundigen, arts assistenten en gynaecologen. In totaal zijn 49 team 

training sessies georganiseerd voor 465 zorgprofessionals. Het doel van deze trainingen was gericht op 

het ontwikkelen van kennis en vaardigenheden voor optimale interprofessionele samenwerking en het 

verbeteren van communicatie met behulp van de SBAR(R) structuur tijdens overdrachtsmomenten. 

Na de trainingssessies werd de implementatie gemonitord in samenwerking met de lokale projectteams 

en werden verschillende metingen op meerdere momenten uitgevoerd. Om de effecten van de interventie 

te evalueren zijn metingen gekoppeld aan het evaluatiemodel van Kirkpatrick. Dit model omschrijft vier 

niveaus waarop resultaten behaald kunnen worden; (1) Reactie – de reactie van deelnemers aan de team 

trainingsessies werd beoordeeld met behulp van een vragenlijst, (2) Leren – op drie momenten tijdens de 

interventieperiode zijn twee gevalideerde vragenlijsten gebruikt om attitude ten opzicht van teamwork en 

veiligheid te bepalen (Safety Attitudes Questionnaire – Safety and Teamwork climate) evenals percepties van 

interprofessionele samenwerking (Interprofessional Collaboration Measurement Scale – IPCMS), (3) Gedrag 

– tijdens drie momenten na de team trainingsessies is met behulp van een vragenlijst gemeten in welke 

mate SBAR(R) werd gebruikt door zorgverleners, (4) Impact – ervaringen van patiënten met zorg rondom 

de bevalling is gemeten met behulp van een vragenlijst op vier momenten tijdens de interventieperiode. 

Daarnaast is een index score gebruikt, de Adverse Outcome Index (AOI-5), om het effect van de interventie 

op patiëntuitkomsten te bestuderen. Het doel was om, door informatie te verzamelen met meerdere 

uitkomstmaten op verschillende meetmomenten, meer inzicht te krijgen in de implementatie en impact van 

CRM team training en SBAR(R) op zorgprofessional- en patiëntniveau. 
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Deel 2: Perspectief van zorgverleners
In teams met verschillende zorgverleners is het belangrijk dat ideeën over patiëntenzorg en percepties 

over samenwerking zoveel mogelijk worden afgestemd om patiëntveiligheid te waarborgen. Het doel van 

Hoofdstuk 3 was om inzicht te krijgen hoe verschillende zorgverleners de samenwerking beoordelen en 

in hoeverre deze percepties op elkaar zijn afgestemd. We hebben cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd, 

waarbij gebruik is gemaakt van een gevalideerde vragenlijst met 13-tems; Interprofessional Collaboration 

Measurement Scale (IPCMS). De IPCMS onderscheidt drie sub-schalen; communicatie, accommodatie 

en isolatie. Vier groepen zorgverleners hebben deelgenomen aan deze studie, waaronder gynaecologen 

(N=74), klinische verloskundigen (N=42), verpleegkundigen (N=154) en eerstelijns verloskundigen (N=109). 

In het algemeen werd de samenwerking goed beoordeeld. Echter, gynaecologen gaven de samenwerking 

met klinische verloskundigen, verpleegkundigen en eerstelijns verloskundigen een betere beoordeling 

in vergelijking met de beoordeling van deze drie groepen over de samenwerking met gynaecologen. 

Significante verschillen (p<0.01) tussen zorgverleners zijn weergegeven in Figuur 1. Tegenstrijdige 

beoordelingen kwamen het meest voor in sub-schaal isolatie. Deze sub-schaal gaat over het delen van 

meningen, het bespreken van nieuwe werkwijzen en het respecteren van elkaar. Vooral deze resultaten 

wijzen op een mogelijkheid om interprofessionele samenwerking te verbeteren.

 

Figuur 1: Verschillen in beoordeling 

van samenwerking tussen zorgverleners. 

‘Cirkel’: Communicatie sub-schaal, 

‘Driehoek’: Accommodatie sub-schaal, 

‘Rechthoek’: Isolatie sub-schaal. De 

groep waar een groot symbool staat 

rapporteerde een significant hogere score 

vergeleken met de groep met een klein 

symbool (p<0.01).
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Naast percepties van interprofessionele samenwerking hebben we ook overeenkomsten en verschillen 

in besluitvorming van gynaecologen en verloskundigen bestudeerd, voorafgaande aan de team 

trainingssessies. Om gedeelde situatiebewustzijn tijdens overdrachtsmomenten te verbeteren is het 

belangrijk om te bepalen of er variatie bestaat in besluitvorming. Het doel van Hoofdstuk 4 was om inzicht 

te krijgen in de beoordeling van zorgverleners wat betreft niet vorderende ontsluiting en het besluit om 

een vrouw te verwijzen naar een ziekenhuis. Niet vorderende ontsluiting is in Nederland één van de meest 
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voorkomende indicaties om vrouwen te verwijzen tijdens de bevalling. We hebben een vignette studie 

uitgevoerd met eerstelijns verloskundigen (N=69), gynaecologen (N=47) en klinische verloskundigen 

(N=31). Alle zorgverleners hebben zeven hypothetische scenario’s beoordeeld. De uitkomstmaten waren de 

beoordeling van niet vorderende ontsluiting en de beslissing om een vrouw te verwijzen naar het ziekenhuis 

op basis van deze indicatie, beoordeeld op een 7-punts Likertschaal (1 = zeer onwaarschijnlijk tot 7 = zeer 

waarschijnlijk). De beoordeling van niet vorderende ontsluiting en de besluitvorming van gynaecologen 

en verloskundigen was in veel opzichten op elkaar afgestemd. Het belangrijkste verschil was de invloed 

van de progressie van ontsluiting op de beoordeling van gynaecologen in vergelijking met de beoordeling 

van eerstelijns verloskundigen. Een meer voorzichtige benadering van eerstelijns verloskundigen in 

vergelijking met gynaecologen kan een gevolg zijn van het naleven van verschillende richtlijnen. Het 

toepassen van verschillende afkapwaarden kan leiden tot communicatiefouten en een gebrek aan gedeeld 

situatiebewustzijn tussen zorgprofessionals.

Onderdeel van de interventie van deze studie was de implementatie van de SBAR(R) tool voor 

gestructureerde communicatie tijdens overdrachtsmomenten. In Hoofdstuk 5 hebben we inzicht gekregen 

in welke mate SBAR(R) werd gebruikt tijdens overdrachtsmomenten na de team trainingssessies. Tijdens drie 

meetmomenten is een 14-item vragenlijst ingevuld door zenders van informatie; eerstelijns verloskundigen 

(N=120) en ontvangers van informatie; gynaecologen (N=87) en klinische verloskundigen (N=46). We 

hebben geen variatie gevonden in gebruik van SBAR(R) na de team trainingssessies. In het algemeen 

rapporteerden zenders van informatie een beter gebruik van de onderdelen S-B-A-R, vergeleken met 

ontvangers van informatie. Tegelijkertijd werd bij gebruik van het onderdeel Read back een tegenovergesteld 

resultaat gerapporteerd. Gebrek aan routine werd vaak genoemd als een barrière voor het gebruik van 

SBAR(R) en er zou meer aandacht moeten worden besteed aan de componenten Aanbeveling en Read back 

om de implementatie te verbeteren.

Deel 3: Perspectief van patiënten  
In Hoofdstuk 6 worden ervaringen met zorg tijdens de bevalling beschreven vanuit het perspectief van de 

patiënt. In dit hoofdstuk hebben we ons gericht op de relatie tussen continuïteit van zorg en ervaringen van 

patiënten met de bevalling. Continuïteit van zorg wordt vaak omschreven als een voortdurende relatie tussen 

een enkele zorgverlener en een patiënt. In een team zijn echter vaak meerdere zorgprofessionals betrokken, 

vooral wanneer er sprake is van verwijzing of overdracht. Daarom hebben we de relatie onderzocht tussen 

continuïteit van informatie en management van zorg en patiëntervaringen. Een 16-item vragenlijst werd 

verstrekt door verpleegkundigen, na de bevalling en vóór ontslag, gedurende vier meetperioden van twee 

maanden in vijf ziekenhuizen. In totaal zijn 545 vrouwen geïncludeerd in deze studie. Gemiddeld gaven 

vrouwen hun ervaring met de bevalling een score van 8,2. We hebben geen verschil gevonden tussen 

vrouwen die wel of niet zijn overgedragen tijdens de bevalling in algehele ervaring met zorg of de relatie 

met ervaren continuïteit van zorg. In beide groepen werd deze relatie sterk beïnvloed door vergelijkbaar 

advies en persoonlijke aandacht van zorgverleners. De resultaten onderstrepen het belang van een focus op 

continuïteit van informatie en management van zorg in een multidisciplinair team in de verloskunde.
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In Hoofdstuk 7 is het effect van de interventie op patiëntuitkomsten beschreven. We hebben nationale 

registratiegegevens gebruikt van vrouwen die in één van de vijf VSVs zijn bevallen tussen 1 januari 2012 

en 31 december 2015. Omdat de focus van de interventie lag op samenwerking en communicatie tijdens 

overdrachtsmomenten, hebben we alleen vrouwen geïncludeerd die tijdens de bevalling zijn overgedragen 

van eerstelijns zorg naar een tweede- of derdelijns ziekenhuis (N=8 123). Als uitkomstmaat is gebruik 

gemaakt van de Adverse Outcome Index (AOI-5), een samengestelde maat inclusief intrapartum of neonatale 

sterfte, opname op Neonatale Intensive Care Unit, APGAR score <7 na 5 minuten, fluxus postpartum en/of 

perineum ruptuur. In totaal werd een AOI-5 score gerapporteerd in 11.3% van de studiepopulatie (N=916). 

Er is geen significant verschil gevonden in de incidentie van AOI-5 score tussen de periode na de interventie 

in vergelijking met vóór de interventie (OR: 1.07: 95% CI 0.92 - 1.24). We vonden dus geen effect van de 

interventie op perinatale en maternale uitkomsten voor vrouwen die tijdens de bevalling zijn overgedragen.

Het antwoord op de vraag of er een effect gevonden is van de interventie beschreven in dit proefschrift is; 

ja en nee. We hebben geen effect gevonden van de interventie op patiënt uitkomsten. Echter, we vonden 

wel relevante resultaten op zorgverlener niveau. We hebben de volgende implicaties besproken in de 

discussie. Allereerst, een focus op aspecten gerelateerd aan continuïteit van informatie en management 

van zorg wordt steeds belangrijker in de overgang naar integrale geboortezorg in Nederland. Eenduidige 

adviezen van verschillende zorgverleners beïnvloedt niet alleen de ervaringen van patiënten gunstig, het 

is ook bevorderlijk voor besluitvorming van zorgverleners tijdens overdrachtsmomenten. Dit impliceert 

dat richtlijnen van verschillende professies goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Ten tweede, een ander 

belangrijk aspect van interprofessionele samenwerking is (verschillen in) percepties van samenwerking. 

Het aanpassen van deze percepties en vergroten van bewustzijn van elkaars rollen is een langdurig proces 

dat kan worden ondersteund door CRM team training. Omdat het effect van team training interventies op 

gedragsverandering nog steeds beperkt is, kan meer aandacht voor het begrijpen van elkaars rollen en 

expertise en het afstemmen van doelen de uitkomsten mogelijk verbeteren. Ten derde, voor een goede 

organisatie en implementatie van team training interventies moet rekening gehouden worden met lokale 

verschillen en is het van belang dat relevante belanghebbenden betrokken zijn. Bovendien is herhaling van 

CRM-tools en de SBAR(R) structuur noodzakelijk. Herhaling moet gericht zijn op praktische aspecten en op 

de theorie en achtergrond waaruit de meerwaarde voor patiëntveiligheid blijkt. Zorgverleners waardeerden 

de interventie en uit de resultaten blijkt dat effectieve interprofessionele samenwerking en communicatie 

niet vanzelfsprekend is. Daarom is het van belang dat team training in elke organisatie is ingebed om 

interprofessionele samenwerking en communicatie in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.
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